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     Sammanfattning 
 
Berättelsen och berättandet har under de senaste årtiondena som kunskapsform 
fått en allt mer erkänd plats i vetenskapliga sammanhang. Narrativ forskning 
betyder förenklat berättelseforskning och beskrivs sedan mitten av åttiotalet som 
ett tvärdisciplinärt forskningsfält på framfart. Syftet med denna c-uppsats var att 
utifrån tre äldre kvinnors livsberättelser, narrativ teori och metod synliggöra 
berättandet och livsberättelsens påverkan på identitetsskapandet samt 
upprätthållandet av den egna självbilden. Metoden som legat till grund för 
undersökningen har varit av deduktiv, kvalitativ art med viss inspiration från 
hermeneutiken. Datainsamlingen har skett genom halvstrukturerade intervjuer. 
Som teoretisk referensram för arbetet ligger åttonde steget i Eriksons teori om 
jagutvecklingen liksom Tornstams gerotranscendensteori och Antonovskys 
salutogena hälsomodell. Resultaten som framkommit i undersökningen visar att 
berättandet och livsberättelsen upptäcker och skapar självets identitet samt bidrar 
till upprätthållandet av den egna självbilden. De aktuella kvinnorna har genom att 
delge sin livsberättelse förstärkt sin kulturella tillhörighet som 
samhällsmedborgare, vilket i sin tur ökat kvinnornas förutsättningar att bekämpa 
ev. angrepp på den egna personligheten i form av den ålderism som finns i vårt 
samhälle.     
 
Nyckelord: Narrativt perspektiv, deduktiv kvalitativ intervjustudie.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



Abstract 
 
During the past decades the story aswell as the storytelling has got a more recognized place in 
scientfifical connections. Narrative research means more simply research about stories and 
has since the 90:s been described as a mulitidisciplinary research discipline on advance. The 
purpose with this essay was to, according to three elderly women’s life stories, narrative 
theory and method, make storytelling and the life stories influence on the identity making and 
the maintaenance of the own self-account visible.The used method has been of the deductive, 
qualitative kind with some inspiration from the hermeneutics.The data has been collected by 
using semi-structured-structured interviews. As a theoretical frame of reference for the essay 
lies Erikson’s “the eight step“, “ the gerotranscendence theory” by Tornstam, as well as the 
KASAM theory by Antonovsky. All three has been used to interpret the results from the 
investigation shows that telling and life story discovers and creates the self-identity and 
contributes to the maintainance of the own self-image. The women in this case have by 
admitting their life story empowered their cultural belonging as a citizen of the society. This 
has order increased their conditions to fight possible attacks on the own personality by the 
negative view of aging that exist in our society.  
 
Keywords: Narrative perspective, deductive qualitativerly study of interview. 
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1. Inledning 
 
 
 
 

Hjärtats saga 
 

”Var skog har nog sin källa, 
var äng sin blomma har, 
vart hjärta har sin saga 

från flydda ungdoms dar. 
 

Skogens källa sinar, 
och ängens blomma dör. 
Men hjärtats tysta saga 

ej någon tid förstör” 
 

( Hedenstierna i Österberg, Hahne & Rygert, 2000, s. 84) 
 
 

1.1 Introduktion och ämnesval 
 
Genom att inleda arbetet med denna underbara dikt av Alfred Hedenstierna, vill jag förmedla 
min syn på äldre människor och livsberättelsens värde. Jag ser på den äldre människan med 
värme och respekt. Bakom det ”skröpliga” skalet och alla rynkor finns en unik person som bär 
på sin alldeles egna livsberättelse. Ingen människa är den andra lik, så heller inte deras 
berättelser om livet. Jag har alltid tyckt om äldre människor, kanske för att jag själv under min 
uppväxt bara haft mormor i min närmaste omgivning. Min morfar har jag aldrig sett och min 
farmor och farfar har mest fyllt mig med en känsla av saknad då de bor i Frankrike. Under 
mitt hittills yrkesverksamma liv har jag alltid arbetat inom äldreomsorgen, och det är för de 
äldre jag vill arbeta även i framtiden.  
 
Hela vår omgivning består av berättelser av olika slag. Varje sjungande vårfågel har sin, 
liksom den kantstötta servisen på vinden. Av oss människor i dagens svenska samhälle 
förväntas det enligt Johansson (2005:229) ofta en presentation av oss själva, likt en 
självbiografisk berättelse. Det kan handla om ett möte med en ny bekantskap, en 
anställningsintervju eller ansökningar till stipendier ect. I undersökningen har jag valt att 
utifrån narrativ teori och metod studera tre äldre kvinnors livsberättelser. Med äldre kvinnor 
har jag i min undersökning begränsat mig till kvinnor i pensionsålder dvs. från 65 år och 
uppåt. Fokus i undersökningen ligger i att utifrån äldre kvinnors egna livsberättelser 
synliggöra berättandet och livsberättelsens påverkan på identiteten samt upprätthållandet av 
den egna självbilden. Jag upplever det som ett privilegium att få lyssna till de äldre 
människors skildringar av sina liv. Genom att berätta om sig själv och ”sitt”, lever hjärtats 
saga vidare.  
 
I arbetet kommer jag vidare att föra en diskussion angående den negativa bild av äldre 
samhället enligt Tornstam (1998:99) förmedlar. Vårt samhälle präglas av en kluven bild på 
åldrandet och äldre. Både medvetna och omedvetna intryck från samhället påverkar oss som 
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individer. Samhällsbilden bestäms till stora delar av hur struktur, maktförhållanden och 
familjeförhållanden ser ut. Äldre människor ses ofta som en homogen kategori i samhället, en 
kategori där alla är lika och därmed också har liknande behov. Anledningen till att jag valt att 
undersöka berättandet och livsberättelsens påverkan på äldre kvinnor är min tro på, att 
berättandet som social handling bidrar till en ökad livskvalitet hos människan. Vidare anser 
jag att livsberättelsen i sig utgör ett viktigt redskap man som utövare av social omsorg borde 
använda sig mer aktivt av. Socialtjänsten är en människobehandlande myndighet och har som 
huvudsaklig funktion att skydda, bibehålla samt förbättra människors välbefinnande. För att 
äldre människor i vårt samhälle skall kunna garanteras en grundläggande välfärd även på 
äldre dagar utgår biståndsbedömare bl. a. från Socialtjänstlagen och dess portalparagraf 1 
kap.1§. Här skall man på en demokratisk och solidarisk grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, möjliggöra ett aktivt deltagande i 
samhällslivet, tillsammans med den äldre frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Detta skall vidare utifrån socialtjänsten ansvar ombesörjas med respekt för den 
enskilda människans bestämmanderätt och integritet (Bergstrand, 2004:8). Det nationella 
målet som satts upp för äldrepolitiken är att våra äldre skall ges möjlighet att leva ett aktivt liv 
samt ha inflytande i samhället och över sin vardag (socialstyrelsen, 2002).   
 
Enligt socialstyrelsens kartläggning av det ”sociala innehållet” i hemtjänsten Är det skäligt att 
bry sig om själen? (2002) har det konstaterats att alltför lite hänsyn tas till den äldre 
människans sociala behov. Någon definition eller avgränsning vad som räknas som sociala 
behov finns inte. Den berörda hemtjänstgruppen uppger att det handlar om äldres möjligheter 
till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. De insatser som beviljas av 
biståndsbedömare runt om i landet begränsas till stor del av de fysiska behov man har. Den 
information som samlas in från den äldre består enbart av fragment av deras livshistoria. Man 
ser enligt socialstyrelsen (2002) till de kroppsliga behov som finns, men lämnar mindre 
utrymme för att tillfredsställa den själsliga delen av människan. Sammanställningen vilken 
inkluderar 455 akter visar att berörda biståndsbedömare endast i låg utsträckning har utrett 
sociala förhållanden. I ca. 80 % saknades uppgift om civilstånd, i ca. 75 % saknades uppgifter 
om den enskildes intressen och aktiviteter. Angående uppgifter om den enskildes sociala 
nätverk saknades även det i 30 % av akterna. Tittar man på omfattningen av beviljandet av 
sociala insatser, uppges en tredjedel av berörda biståndsbedömare ha beviljat samtliga 
ansökningar (a.a.).  
 
Min förhoppning är att mitt arbete skall ses som ett bidrag till att ”tänka nytt” inom 
äldreomsorgen. Att man som biståndsbedömare genom en öppen intervju bör inhämta en 
livsberättelse från den äldre och använda som redskap vid ex. biståndsbedömning. Jag är 
medveten om att Socialtjänstlagen 11 kap. 1 §, andra stycket innebär att endast relevanta 
uppgifter för utredningen skall inhämtas. Detta ligger i sin tur på biståndsbedömaren att 
avgöra (SFS 2001:453). Trots vetskapen om detta anser jag att om den äldre människan själv 
får avgöra vad och hur mycket hon vill delge biståndsbedömaren av sin livsberättelse, finns 
inget skadligt i detta. Ju mer enhetlig bild man har av en människa, ju större blir 
möjligheterna till att kunna fatta empatiska beslut. Att se på människan och hans/hennes 
livsberättelse som en helhet där kropp och själ inte separeras kan enligt min åsikt inte vara 
annat än rätt och riktigt. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
 
Narrativ: kopplas samman med substantivet berättelse. Det handlar t.ex. om en människas 
berättelse om sin livssituation och som kan analyseras och tolkas utifrån olika metoder. Det 
kan också handla om berättelsen som ett sätt att uppfatta, tolka och beskriva ett fenomen. 
Berättandet som form handlar utifrån språkpedagogiken om berättarförmåga narrativ 
kompetens dvs. kompetens att redogöra för något (Egidius, 2002:167). 
 
Berättelse: I ett språkvetenskapligt sammanhang står termen berättelse för en specifik form av 
språklig diskurs och definieras utifrån kriterier för narrativitet. Dessa kriterier är kausalitet, 
temporalitet, etc. Begreppet narrativ betonar ett lingvistiskt intresse för struktur och form. Ser 
man på begreppet berättelse ur ett socialfilosofiskt och kulturteoretiskt sammanhang 
betecknar denna en grundläggande kunskapsform som ställs i kontrast till vetenskaplig 
kunskap (Johansson, 2005:34). 
 
Den första kända och kanske mest uppmärksammade definitionen på berättelse, är den från 
Aristoteles teorier om diktkonst och poetik. En berättelse kännetecknas härigenom som en 
sammanhängande text innehållande en början, ett mittparti samt ett slut (a.a.:124). 
 
Identitet: Personlig och social identitet ses som två skilda nivåer av självuppfattning. Den 
personliga identiteten avser hur man som individ skiljer sig från andra individer. Den sociala 
identiteten handlar om hur ens självuppfattning är förankrad i värderingar, attityder och 
normer i förhållande till omgivningens (Egidius, 2002:02). 
 
Narrativ identitet: Innebär att genom berättandet upptäcks och skapas självets identitet, vilken 
är en produkt av en människas reflekterande över sig själv (Johansson, 2005:84).      
 
Självbild: Handlar om den uppfattning en person har om sig själv (Egidius, 2002:228). 
 
Livsberättelse: Är en specifik form av berättelse. Enkelt uttryckt beskrivs livsberättelsen som 
en muntligt förmedlad berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda delar av det 
(Johansson, 2005:23).  
 

2. Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att utifrån tre äldre kvinnors livsberättelser, narrativ teori och 
metod, synliggöra identitetsskapandet samt upprätthållandet av den egna självbilden.  
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3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Det vetenskapliga intresset för berättelsen 
 
Narrativ forskning betyder förenklat berättelseforskning. För att underlätta för läsaren har jag 
valt att hädanefter använda mig av begreppet berättelseforskning. Berättelsen och berättandet 
har under de senaste årtiondena som kunskapsform fått en allt mer erkänd plats i 
vetenskapliga sammanhang. Framväxten av berättelseforskning som ett tvärdisciplinärt 
forskningsfält har sedan mitten av åttiotalet kunnat konstaterats. De vetenskaper som i dag 
ägnar sig åt denna typ av forskning koncentreras inte enbart till litteraturvetare, lingvister och 
historiker, utan har spritt sig även till humanister, samhällsvetare m.fl. Betydande bidrag till 
forskningen har bl.a. feministiska forskare givit genom nya analyser av litteratur och film. 
Narrativ teori och analys utvecklas, används och diskuteras i allt högre omfattning inom 
antropologi, etnologi, sociologi, pedagogik, psykologi och organisationsteori. 
Berättelseforskningen har i dag även inom kliniskt och praktiskt arbete inom medicin och mitt 
eget verksamhetsfält social omsorg fått en allt större betydelse (Johansson, 2005:17f).    
 
Hur kommer det sig då, att berättelseforskningen på senare år ägnats detta intensiva intresse? 
Detta förklaras genom den språkliga vändning som skett inom både humaniora och 
samhällsvetenskap och som kopplas samman med strömningar som postmodernism och 
poststrukturalism. Man har i allt högre grad tagit till sig uppfattningen om att vår sociala 
verklighet är socialt konstruerad. Detta betyder att språket inte enbart reflekterar eller avbildar 
en redan existerande verklighet, utan bidrar till att skapa den sociala verkligheten. Språket ses 
som en social aktivitet. Genom berättelser, beskrivningar och förklaringar skapas våra 
identiteter, relationer, värderingar och normer. Berättandet sker kontinuerligt på alla nivåer i 
samhället. Med hjälp av berättelser strukturerar vi våra liv. Berättandet ses som en 
grundläggande förutsättning för socialt liv (a.a.:17f). 
 

3.2 Livsberättelsen i forskningssammanhang 
 
Livsberättelsen utgör fokus i min undersökning och är en specifik form av berättelse. För att 
uttrycka mig enkelt är livsberättelsen en berättelse där någon berättar om sitt liv eller valda 
delar av det, för någon annan. När man som forskare använder sig av livsberättelser 
undersöker man på olika sätt hur människor skapar sin identitet och ger mening åt sina liv. 
Människans egna tolkningar av sig själva sätts i centrum. Genom den feministiska sociologen 
Lauriel Richardson (ref. i Johansson, 2005:23f) beskrivs olika argument som talar för studier 
av livsberättelser. Berättelser hjälper till att sortera våra vardagserfarenheter, skapar ordning 
och mening i vår vardag. Vidare speglas i berättelsen hur människor upplever sina liv. Via 
berättelser kan vi ta del av andra människors liv. Genom kulturella berättelser kan man få 
inblick i och förståelse för, hur land/nation, ras, social klass, genus, sexuell läggning etc. 
påverkar människor på olika sätt (a.a.:23f). 
 
Narrativ teori och metod är inom samhällsvetenskapen nya begrepp i ett explorativt stadium. 
Någon given definition av begreppet ”narrativ” finns inte. Under 1990-talet började 
benämningen ”berättelse” eller ”narrativ” allt oftare att förekomma i vetenskaplig litteratur. 
Dessa begrepp hade då ersatt gamla begrepp som bl. a. argumentation, förklaring, teori och 
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ideologi. Seymore Chatman (ref. i Johansson, 2005:121f) beskrivs som en av de mest 
inflytelserika litteraturforskarna inom narratologin. Hon menar att man kan förstå narrativ 
som en text. Ordet text härstammar från latinet och översätts med ”att konstruera” eller ”att 
väva”. 
 
Inom samhällsvetenskapen finns en lång tradition när det gäller att samla in och analysera 
personliga eller kollektiva berättelser. Inom sociologin har biografisk forskning enligt Öberg 
(1997:16ff) varit känd sedan 1920- och 30-talet genom den så kallade Chicagoskolan. 
Metoden har dock tidigare gått under namnet livshistorisk metod. Livshistoriska intervjuer av 
halvstrukturerad art har då ofta genomförts runt ett visst tema eller aspekt av en människas 
livshistoria. Tidigare intresserade sig sociologerna främst för det historiska perspektivet på 
berättelsen dvs. vad som hände och när. Fokus i berättelsen har i allt större omfattning 
koncentrerats kring livet som berättelse, vilket i sin tur medfört att vi i dag pratar om 
livsberättelser istället för livshistorier (Johansson, 2005:222f). Sammanfattningsvis beskrivs 
livsberättelseforskningens skiftningar på följande sätt. Man har gått från livshistoria till 
livsberättelse, från realism till socialkonstruktionism, från erfarenhet till text samt från att 
söka efter en historisk sanning till en narrativ sanning (a.a.:275). 
 

3.3  Tidigare forskning 
 
Sociologerna William I. Thomas och Florian Znaniecki anses enligt Johansson, (2005:214f) 
räknas till de främsta pionjärerna inom biografisk forskning genom sitt verk The Polish 
Peasant in Europé and America 1918-1922. I undersökningen studerades den polska 
immigrantkulturen utifrån insamlade personliga dokument. I verket presenteras Wladek 
Wisinewskis barndomsberättelse, bagarkarriär och hur familjen utvandrade till Tyskland och 
sedan vidare till Amerika. Vidare beskrivs familjens utsatta position vid ankomsten till 
Chicago samt deras leverne där. För att påvisa livsberättelseforskningens breda 
användningsområde och dess nytta inom åtskilliga discipliner, kan psykoanalytikern Erik H. 
Eriksons studie av Luther och Gandhis livsberättelser nämnas. Här studerades männens 
livsberättelser utifrån teorier om identitetskriser i olika livsfaser (a.a.:214f).  
 
Under mitt sökarbete i olika databaser inklusive i sökmonitorn Google har många träffar lett 
fram till sociologen Peter Öberg och hans verk Livet som berättelse - om biografi och 
åldrande som utkom år 1997.  Vidare finns denna avhandling omnämnd i flertalet av de 
böcker jag använt mig av i undersökningen. Öberg (1997:16f) hävdar att 
livsberättelseforskningen sedan slutet av 1970-talet haft en renässans. År 1978 skapades vid 
den IX: e internationella sociologikongressen i Uppsala en biografi- och sociologigrupp. 
Under denna kongress presenterades 20 föredrag med livshistoria som tema av representanter 
från 15 olika länder. Vidare tillsatte det internationella sociologiförbundet (ISA) år 1986 en 
kommitté, ”Biography and Society”, som också ger ut tidsskriften Life Stories/Récits de vie. 
Biografiforskningen har under årens lopp lett till att flera föreningar grundats vilket också 
medfört att det numera finns ett relativt stort utbud när det gäller litteratur och tidskrifter inom 
detta område. Genom biografisk forskning påvisas hur sociala förhållanden, subkulturer och 
familjemönster återspeglas i människors liv (Öberg,1997:16f). 
 
Öbergs eget intresse för den biografiska forskningen väcktes i början av 1980-talet i och med 
hans kännedom om Sociologikongressen i Uppsala. Detta resulterade bl. a. i ovan nämnda 
avhandling från 1997 Livet som berättelse - om biografi och åldrande. Utifrån en 
tidningsannons uppmanades alla Helsingfors pensionärer att berätta om sitt liv. Det var så 
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Öberg gick till väga för att samla in material till den empiriska delen i avhandlingen. 
Meningen var att få ett ”inifrånperspektiv” på pensionärernas upplevelser om åldrandet. Syftet 
med denna avhandling var att påvisa hur det levda livet gestaltas i ålderdomen och vidare att 
föra en metodologisk diskussion om hur livsberättelser skapas och tolkas (Öberg,1997:7f). 
 
Ytterligare exempel på forskning som gjorts inom området livsberättelseforskning 
härstammar från sociologen och genusforskaren Anna Johansson. Under hela arbetets gång 
har jag inspirerats av hennes bok Narrativ teori och metod. Här belyses narrativa studier som 
ett tvärdisciplinärt forskningsfält, dess bredd, komplexitet och möjligheter beskrivs, liksom 
tidigare forskning. Perspektivet på livsberättelsen speglas av ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Bokens huvudsakliga syfte var enligt Johansson (2005) att lyfta fram narrativa 
teorier och metoder som betydelsefulla ansatser samt verktyg inom ”samhällsvetenskapliga” 
studier.  
 
I Johanssons egen avhandling La Mujer Surfrida – ”Livet är hårt” som gavs ut år 1999, 
berättar femton nicaraguanska kvinnor i ålderskategori 20-72 år om sina liv. Syftet med 
undersökningen var att studera identitetskonstruktionen som kvinna i det centralamerikanska 
landet Nicaragua med fokus i den speciella kontext som utgjordes av la casa, huset, i relation 
till la calle, gatan. Undersökningen beskrivs som en etnografisk fallstudie som utspelades i ett 
låginkomstkvarter i staden León under åren 1991-1995. Under vistelsen i León samlades 
femton livsberättelser in förutom den deltagande observation som utfördes. Tydliga mönster i 
detta empiriska material har kunnat urskiljas vilket beskriver tre typer av livsinställning bland 
de intervjuade kvinnorna. ”Det bittra livet”, ”Livet är hårt men jag klarar mig alltid” och 
slutligen ”Livet är hårt men jag fortsätter framåt”. Som ett konstaterande i och med sin 
avhandling menar Johansson (2005:340ff) att livsberättelser förmedlas genom en mångfald 
former, stilar och röster och är pågående sociala konstruktioner som aldrig upphör utan 
snarare omformas under livets gång.     
    

3.4 Berättandet och berättelsen som identitetsskapande 
 
Berättelseforskningens ökade betydelse har lett till ett erkännande av det sociala livet i sig 
självt, att detta är strukturerat genom berättelser samt att själva berättandet ses som ett 
ontologiskt villkor för socialt liv. Inom den samhällsvetenskapliga disciplinen uppger 
socialfilosofen Paul Ricoeur (ref. i a.a.:83f) att berättelsens existentiella betydelse är av stor 
vikt. Genom berättandet och berättelser formas vi som människor vilket i sin tur ger oss 
upplevelsen av vårt ”vara i världen”. Ordning skapas i våra liv genom att berättandet 
organiserar och ger enskilda händelser i livet en mening. Mänsklig erfarenhet görs 
meningsfull och kan enligt psykologen Donald Polkinghorne (ref. i a.a.:83f) förstås som en 
kognitiv process. En av de första samhällsvetenskapliga forskarna inom området, Teodore R. 
Sarbin (ref. i a.a.:83f) menar att människor tänker, uppfattar, föreställer sig och gör moraliska 
val med hjälp av berättandet som strukturredskap, detta för att behovet av att organisera vår 
verklighet finns inom oss. Genom berättandet och berättelser förstår vi vilka vi är. Vi gör oss 
själva men även andra begripliga, och på detta sätt organiserar vi oss i tillvaron och vårt 
sammanhang som människa i världen (Johansson, 2005:83ff). 
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3.5 Berättelsen som bevarande av den egna självbilden 
 
För att man som äldre skall kunna upprätthålla sin integritet behöver enligt Heap (1995:124f)  
människans upplevelse av fortsatt värde och värdighet, trots den stigande åldern att 
underhållas. Genom att berätta för någon om sitt liv håller man fast vid sitt förflutna och sin 
identitet. Ett liv består av både glädje och sorg. Minnen från goda men även svåra stunder i 
livet formar människan till den unika individ han/hon är. Reminiscens är en form av 
identitetsbevarande aktivitet vilken går ut på att man gör en slags inventering av sitt liv. 
Butler (ref. i Heap 1995:124f) var den förste som intresserade sig professionellt för 
reminiscens, och skrev på 1960-talet böcker om denna aktivitet. Reminiscens ses som en 
användbar och nödvändig aktivitet som kan utföras på olika sätt. I grunden handlar det om att 
plocka fram och återuppleva egna minnen samt att hålla fast vid dessa. Man går igenom sitt 
liv från barndomen till nuet och ser tillbaka på denna tid i en djupare dimension. En 
livsinventering av detta slag innebär ett konstaterande och en förstärkning av tillhörighet till 
en etnisk, klassmässig och historisk kultur, en kultur man deltagit i samt formats av. 
Reminiscens som aktivitet är ett skydd mot ett nedbrytande av den egna identiteten och ett 
skydd mot angrepp från vårt omgivande samhälle och den värld vi lever i (a.a.:124f). 
 

3.6 Livsloppsperspektivet 
 
Livsloppsperspektivet är ett begrepp med olika innebörder för olika författare. En tolkning av 
begreppet innebär att den äldre människan måste betraktas utifrån ett helhetsperspektiv dvs. 
ett perspektiv som innefattar hela det levda livet och inte bara delar av det. Genom att studera 
en äldre människas förhållanden tidigare i livet, kan man öka förståelsen för förhållanden 
senare i livet. Att studera viktiga händelser i en människas liv och därefter koppla dessa 
händelser till nuet och till livet som helhet, kan en ökad förståelse för människan uppnås. 
Livet bör betraktas som en sammanhängande utvecklingsprocess människan går igenom, och 
där ålderdomen utgör det sista stadiet (Tornstam, 1998:188f).         
     

3.7 Berättelsens betydelse vid sjukdom 
 
Neurologen Oliver Sachs (ref. i Johansson, 2005:109) förespråkar vikten av att lyfta fram 
berättelsen om människan då han/hon befinner sig i en beroendesituation genom sjukdom. Det 
är viktigt att fokus i en social omsorgsrelation skall ligga i att se människan i första hand som 
ett subjekt, och inte som den sjukdom man drabbats av. Som social omsorgsgivare är det 
viktigt att ta del av en människas berättelse. Genom att omsorgstagaren berättar om sin 
situation och upplevelser i och med sin sjukdom, kan en djupare förståelse för hans/hennes 
livssituation uppnås. Berättelsen kan också ge omsorgsgivaren en ökad förståelse för på vilket 
sätt sjukdomen påverkar identiteten (Garro & Mattingly ref. i a.a. 2005:109). För en människa 
som drabbats av sjukdom anses det viktigt att de som upplever ett behov av att få berätta om 
sina erfarenheter kring sin situation också skall få göra det. Berättelsen bidrar till att skapa 
ordning i den kaotiska tillvaro en sjuk människa kan uppleva befinna sig i. Forskning av 
sjukdom har visat att det inte endast medför en kroppslig omvälvning för människan som 
drabbas utan även en existentiell förlust. Sjukdomen gör att man förlorar sina ”vanliga” 
sociala roller. Detta i sin tur för med sig en känsla av otrygghet och ett behov av att 
omformulera sina sociala identiteter för att åter kunna hitta sitt ”vara i världen”. Genom 
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berättelser skapas nya sociala konstruktioner utifrån nya rådande förutsättningar (Garro & 
Mattingly ref. i a.a.:109). 
 

3.8 Samhällets syn på åldrandet och den äldre människan 
 
Bilden vi som samhällsmedborgare har på äldre människor speglas av en kluvenhet. Både 
medvetna och omedvetna intryck från samhället påverkar oss som individer. Samhällsbilden 
bestäms till stora delar av hur struktur, maktförhållanden och familjeförhållanden ser ut. När 
det gäller i vilken omfattning vi påverkas av dessa faktorer går åsikterna isär olika forskare 
emellan. Vad man däremot är eniga om är att det aldrig funnits någon gyllene epok där den 
äldre människan enbart mötts med värdighet. Hög ålder representerar sedan årtusenden både 
visdom, skröplighet, respekt, förakt, prestige och lidande. De äldre har både förskjutits, ärats 
men också dödats allt efter omständigheterna. Senare forskning visar dock att den negativa 
bilden av äldre överväger i vår del av världen. Man ser ofta på äldre människor som en 
homogen massa med likartade behov och intressen istället för att se till de unika individer de 
är. När vi i dag pratar om våra äldre, deras inflytande och delaktighet i samhället används allt 
oftare begreppet ålderism. Detta begrepp härstammar från England och den amerikanske 
psykiatern och gerontologen Robert Butler (ref. i Anderson, L. & Minell, M., 2002) som 
omkring 1967 började använda sig av detta i sina föredrag om äldre. Han beskriver ålderism 
som en systematisk stereotypisering och diskriminering av människor på grund av deras ålder 
likt rasism och sexism i relation till hudfärg och kön.  
 
En annan definition av begreppet ålderism kommer från Bytheway (ref. i Andersson, 2002) 
och lyder: 
 

” En uppsättning föreställningar och handlingar som rättfärdigar användandet 
av kronologisk ålder för att välja ut grupper av människor, vilka systematiskt 
förnekas resurser och möjligheter som andra får tillgång till, och som drabbas 
av konsekvenserna av en sådan nedklassning, vilken kan ta sig olika uttryck 
alltifrån välmening över nedlåtenhet till ren kränkning.” 
                                                                                       (Andersson, 2002 s.104)  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Åttonde steget i Eriksons teori 
 
Psykologen Erik Homburger Erikson beskriver jagutvecklingens åtta steg som en 
sammanhängande, identitetsskapande process människan går igenom från det man föds till 
man dör. Varje utvecklingssteg domineras av en speciell ”kris”. De steg som beskrivs är tillit, 
självständighet, initiativkraft, flit, jag-medvetande, intimitet, skapande och jag-
sammanhang/meningsfullhet. Denna identitetsskapande process kan liknas vid en trappa där 
ett visst utvecklingssteg kan vara dominerande under en viss tid i livet. Oavsett vilken 
problemtyp eller kris som dominerar under en viss tid, finns alla kriserna med under hela 
livet. Det åttonde steget handlar om ålderdomen och accepterandet av sitt liv som 
meningsfullt, just med det innehåll och form som det fått. Som äldre ser man tillbaka på sitt 
liv och alla pusselbitar faller på plats. En känsla av att vara en helhet i ett meningsfullhet 
sammanhang uppfyller den äldre människan som genom sina val i livet haft förmåga att lösa 
uppkommande kriser på ett tillfredsställande sätt. Om människan i fråga däremot inte kunnat 
lösa kriser som uppstått blir förlusterna centrala och den äldre kan känna fruktan inför döden. 
Förmågan att hantera livets olika kriser formar människans identitet och förklarar individens 
sätt att handla. Erikson poängterar därmed vikten av att en äldre människa måste förstås 
utifrån hela sin unika utvecklingsprocess. Detta görs genom att man ser den äldre som en unik 
individ och utifrån ett helhetsperspektiv där alla åtta stadier, på olika sätt bidragit till att forma 
den äldres personlighet och därmed också sätt att vara (Tornstam, 1998:207ff). 
 

4.2 Gerotranscendensteorin 
 
Efter en viss tidpunkt i livet ökar graden av transcendens i sättet att se på verkligheten. Detta 
innebär enligt Tornstam (1998:270f) att gränserna mellan jag och du, nu och då, fantasi och 
verklighet blir mindre tydliga än de varit i ett tidigare skede i livet. Som små barn lever vi i 
hög grad i ett transcendent tillstånd genom dessa flytande gränser. Allt eftersom vi blir äldre 
förstärks gränserna, för att under senare delen av livet återigen komma att suddas ut. 
Gerontologen och professorn Lars Tornstam menar att alla människor bär på möjligheten att 
kunna utveckla detta tillstånd av gerotranscendens under förutsättning att möjligheter skapas 
för detta. Vidare påverkas processen mot gerotranscendens av yttre förhållanden i samhället 
som kan vara av både accelererande och bromsande art. Som bromsande faktor beskrivs 
samhällets negativa syn på disengagerade äldre vilket kan leda till att den äldre människan 
känner skam inför sitt transcendenta tillstånd. 
 
Perspektivförskjutningar som förknippas med gerotranscendensteorin innebär att en människa 
kan uppleva en ökad känsla av samhörighet med världsalltet. Uppfattningen man har om tid 
och rum omdefinieras, och gränserna mellan nutid och dåtid suddas ut. Vidare förändras 
synen på förhållandet mellan liv och död vilket också för med sig en minskad rädsla inför 
döden. Intresset för materiella ting och ytliga sociala relationer minskar medan känslan av 
samhörighet med tidigare och kommande generationer ökar. Man ser sig själv med en lägre 
grad av självcentrering, som en länk i en kedja eller med andra ord som en liten del i ett större 
sammanhang där livet på jorden varken börjar eller slutar i och med ens existens. Ett ökat 
behov av meditation och stilla stunder ger sig tillkänna. I vår kultur kan processen mot 
gerotranscendens lätt misstolkas och den äldres beteende kopplas samman med 
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disengagemang. Detta förklaras med att dagens samhälle inte kan erbjuda våra äldre 
aktiviteter som harmonierar med detta gerotranscendenta tillstånd. Tornstam ser likheter 
mellan hans egen teori, och Eriksons teori om det åttonde stadiet, om jagutvecklingen. En 
skillnad dem emellan är dock att en hög grad av gerotranscendens inte nödvändigtvis behöver 
innebära att den äldre ser tillbaka på sitt liv med tillfredsställelse, som är fallet i Eriksons teori 
och åttonde stadiet. Människans huvuduppgift under livets första hälft är att lära känna 
samhället och världen, medan livets andra halva präglas av att lära känna sig själv utifrån en 
djupare dimension. Detta görs genom att man går in i sig själv och blickar tillbaka på sitt liv 
(a.a.:270ff).  
 

4.3 Den salutogena hälsomodellen 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) är en salutogen hälsomodell konstruerad av Aaron 
Antonovsky, en internationellt känd och högt respekterad medicinsk sociolog och professor 
från Israel. Modellen består av tre centrala komponenter begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. KASAM liknas vid en global hållning man har som människa, vilken 
uttrycker vår förmåga att hantera påfrestningar under livets gång. En person som har en stark 
känsla av sammanhang har höga värden av dessa tre komponenter, till skillnad från en person 
med låg grad, som anses ha en svag KASAM. Dessa värden speglar i sin tur hur individen ser 
på sitt liv. Begriplighet står för i vilken utsträckning man upplever inre och yttre påfrestningar 
som begripliga och förutsägbara dvs. i vilken grad dessa stimuli går att förstå och förklara. 
När det gäller hanterbarhet avser denna komponent i vilken utsträckning man upplever sig ha 
resurser att möta de krav man ställs inför. Den tredje och sista komponenten handlar om 
meningsfullhet som liknas vid en motivationskomponent. Meningsfullheten klassas som den 
viktigaste komponenten av dem alla. Detta för att graden av upplevd meningsfullhet, 
beskriver i vilken omfattning en person anser det värt att engagera sig i de krav och problem 
som uppstår på vår vandring genom livet. En människa med hög grad av meningsfullhet och 
engagemang har stora möjligheter att vinna förståelse samt hitta resurser för att kunna lösa en 
problematisk situation, medan en människa utan upplevd meningsfullhet inte finner det värt 
att överhuvudtaget engagera sig även om resurser finns att tillgå. Denna salutogena 
hälsomodell används ofta inom äldreforskning för att mäta graden av livskvalitet 
(Antonovsky, 1991:57ff).  
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5. Metod och genomförande 
 

5.1 Vetenskapsteoretisk och metodologisk hållning 
 
Som forskare behöver man ta ställning till vilket av de två viktiga och vetenskapliga 
förhållningssätt man arbetar efter. Dessa två skolbildningar är positivism och hermeneutik och 
anses vara raka motsatser till varandra. Medan positivismen ofta får stå för kvantitativa, 
statistiska hårddatametoder för analys, objektivitet och naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller har hermeneutiken fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, 
med en öppen, engagerad och subjektiv roll som forskare (Patel & Davidson, 1994:23f).   
 

5.2 Hermeneutiken 
  
Det vetenskapliga förhållningssätt jag har valt att utgå ifrån är den hermeneutiska 
skolbildningen. Hermeneutiken beskrivs som tolkningslära. Man studerar, tolkar med avsikt 
att förstå den mänskliga existensens grundbetingelser. Under 1600- och 1700-talet tolkades 
bibeltexter utifrån hermeneutisk metod och senare tolkades även icke bibliska texter på 
samma sätt. Hermeneutiken har under 1900-talet kommit att bli en existentiell filosofi. Med 
detta menas att vår mänskliga existens kan tolkas och förstås genom språket. Nutidens 
hermeneutiker anser att även mänskliga handlingar, livsyttringar kan tolkas på samma sätt 
som muntliga berättelser och texter. Hermeneutiken används i dag inom flera vetenskapliga 
discipliner där var och en har sin personliga utformning av metoden (a.a.:23f). 
 
Valet till detta vetenskapliga förhållningssätt grundar sig på min avsikt att utifrån deduktiv, 
kvalitativ metod undersöka tre äldre kvinnors livsberättelser med syfte att nå en djupare 
förståelse av deras upplevda liv och verklighet. Att använda sig av en deduktiv ansats menas 
enligt Patel & Davidson (1994:21) att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om 
enskilda företeelser. Till skillnad från positivismens sätt att endast undersöka delarna av 
helheten har jag under arbetets gång växlat mellan att se till helheten i relation till delarna och 
omvänt dvs. pendlat mellan delar och helhet, för att på så vis nå fram till en så fullständig 
förståelse som möjligt av kvinnornas livsberättelser. Vidare ser jag verkligheten och 
livsberättelsen som en social konstruktion. Detta innebär att kunskapen om världen inte kan 
ses som en objektiv eller generell sanning, utan bör istället betraktas som en av många 
tänkbara sanningar. Hur människor uppfattar ”sanningar” om verkligheten beror på ur vilket 
perspektiv den studeras. Kunskap är enligt den feministiska filosofen Donna Haraway (ref. i 
Johansson, 2005:26) aldrig neutral utan producerad i specifika sociala, politiska, kulturella 
och språkliga sammanhang. Kunskaper om verkligheten liksom berättelser skapas och 
omskapas i en ständigt pågående social process. Berättelser formas och ges sin speciella 
mening genom kommunikationen i samspel med omgivningen samt i en unik situation. En 
berättelse kan upplevas på olika sätt beroende på vem som berättar för vem och i vilket 
sammanhang. Det är detta resonemang som utgör kärnan i det socialkonstruktivistiska 
antagandet om att vår verklighet är en social konstruktion och som vidare ligger till grund för 
denna undersökning. Berättandet och livsberättelsen är således en del av denna skapade 
verklighet (Johansson, 2005 25f). 
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5.3 Urval 
 
Undersökningsgruppen skulle bestå av tre pensionerade kvinnor. Anledningen till detta 
begränsade urval på tre, var att jag ansåg det som rimligt med tanke på mitt val att utföra 
undersökningen på egen hand och med hänsyn till den tidsmarginal som fastställts. Mina 
urvalskriterier var en för mig okänd kvinna, ålderspensionär samt boende i egen bostad inom 
Värmlands län. Ett annat krav var att respondenterna i fråga själva skulle vara positiva till att 
delge mig sin livsberättelse. För att komma i kontakt med blivande intervjupersoner 
tillfrågades bekanta om tänkbara pensionärer i deras närhet. Detta benämns enligt Patel & 
Davidson (1994:109) som ett tillgängligt urval. 
 

5.4 Datainsamling 
 
Enligt Trost (1998) skall valet av datainsamlingsmetod göras med hänsyn till 
undersökningens syfte och problemformulering. Syftet med denna undersökning var att 
utifrån tre äldre kvinnors livsberättelser, synliggöra identitetsskapandet samt upprätthållandet 
av den egna självbilden. Jag har valt en kvalitativ ansats då det förespråkas enligt Kvale 
(1997:70) om man på en djupare nivå skall undersöka erfarenheter och innebörder ur 
människors liv. Den narrativa metod som föreslås enligt Johansson (2005:245) för denna typ 
av undersökningar har använts och benämns som livsberättelseintervjuer. Efter klartecken 
från mina vänner om att intresse fanns hos de tillfrågade, ringde jag upp intervjupersonerna 
och presenterade mig samt redogjorde för min studie inklusive etiska aspekter i korta drag. 
Därefter erbjöds var och en av respondenterna ett personligt möte med mig innan själva 
intervjutillfället, detta i syfte att skapa förutsättningar för en bra relation och för att ge en mer 
utförlig beskrivning av undersökningen samt dess tillvägagångssätt. De aktuella 
respondenterna var dock nöjda med den information de fått i och med vår telefonkontakt och 
beslutade därför direkt att boka tid och dag för intervju. För att inte gå miste om viktig 
information bandades samtliga intervjuer efter respondenternas tillåtelse. Platsen för 
intervjuernas genomförande var förlagda till respondenternas respektive hem. Samtliga tre 
intervjuer varade mellan en till en och en halv timma beroende på hur mycket respondenterna 
själva ville berätta. För att undvika att styra respondenterna alltför mycket och för att 
livsberättelsen så långt som möjligt skulle formas av kvinnorna själva ställde jag en 
gemensam öppen fråga, som en inledning till var och en av intervjuerna. Frågan löd: Om du 
skulle beskriva ditt liv som en bok, vad skulle den då innehålla? Denna fråga har valts med 
inspiration från Öberg (1997:124), med anledning av den berättelseforskning han utfört. Som 
tillägg till detta ostrukturerade livsberättelsetema har en intervjuguide skapats och använts 
efter behov. Vidare ställdes följdfrågor utifrån respondenternas svar vilket medförde att ingen 
intervju blev den andra lik. För att få ett bra avslut på varje intervju ställdes följande två 
frågor till samtliga respondenter: Har det känts bra att berätta om ditt liv? Är det något du 
känner att du vill tillägga eller förklara ytterligare? Intervjuguiden, inledningstemat samt de 
två obligatoriska avslutningsfrågorna finns som bilaga. Fråga 4-11 i intervjuguiden är 
hämtade ur Öbergs bok Mitt liv som berättelse (1997:124). Övriga frågor har skapats av mig. 
Under forskningsintervjun har två av psykologen Margery B. Franlins modeller (ref. i 
Johansson, 2005:248f) kombinerats och använts vilka benämns som delad förståelse - modell 
och diskursmodell. 
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   Delad förståelse - modellen 
 
Intervjuaren försöker sätta sig in i hur respondenten erfar och upplever sitt liv och sin 
verklighet utifrån hans/hennes perspektiv. Intervjuaren eftersträvar närhet snarare än distans 
genom att gå in i dialog med intervjupersonen istället för att undvika detta. Modellen 
eftersträvar tillit, ömsesidighet och jämlikhet. Vad som kännetecknar denna modell är en 
halvstrukturerad intervjuguide där intervjuaren går in i intervjusituationen med ett så öppet 
sinne som möjligt. Intervjun syftar till kartlägganden genom frågor och tolkningar dock utan 
att störa eller förvirra intervjupersonen. Intervjuaren tolkar under pågående intervjusituation 
samt ställer relevanta uppföljningsfrågor efter hand (Johansson, 2005:249f). 
 
 
   Diskursmodellen 
 
Intervjun ses som en situationsbunden och språklig aktivitet. Det är ett pågående samspel 
mellan två eller flera människor som innehar olika roller och med kommunikationen som 
medel. Känslor och värderingar som skapas under intervjusituationen anses som en produkt 
av ett samspel. Intervjupersonen liksom intervjuaren ser och uppfattar situationen utifrån olika 
perspektiv vilket inte förnekas utan synliggörs och diskuteras. I denna modell synliggörs 
också den maktaspekt som förekommer mellan människor i en intervjusituation (Johansson, 
2005:250). 
 
Anledningen till att jag valde att kombinera dessa två modeller var dels min strävan efter att 
försöka förstå respondenterna utifrån deras upplevda verklighet och perspektiv och vidare 
uppmuntra kvinnorna att så fritt och ostört som möjligt återskapa sina livsberättelser. Detta 
resonemang kopplar jag till delad förståelse - modell. Min roll som intervjuare 
kännetecknades därmed främst av att bekräfta respondenten genom hummanden och fraser 
som ja och nej, detta för att på så sätt föra samtalet vidare. Ett annat alternativ hade varit att 
konstruera en intervjuguide med en högre grad av strukturering utifrån syftet och följt denna 
till punkt och pricka i varje intervjusituation. Detta var inget tänkbart alternativ för mig då 
min avsikt inte var att styra respondenterna utan snarare uppmuntra till fria skildringar av sina 
liv. 
 
Diskursmodellen kopplar jag till intervjusituationen genom min inställning till intervjun som 
ett pågående samspel mellan berörda personer, och där resultatet av intervjun är en produkt av 
detta samspel. Berättelsen skapas på så vis av oss båda och anses därmed enligt Johansson, 
(2005:248f) och min egen inställning vara en social konstruktion. Vidare uppfattar intervjuare 
liksom respondent situationer utifrån olika perspektiv, vilket jag som forskare är medveten 
om. På grund av detta har följdfrågor ställts under samtliga intervjuer, för att jag som forskare 
på så vis skall kunna förvissa mig om att jag förstått respondenterna i enighet med deras 
avsikt. Som forskare är jag medveten om de maktskillnader som finns mellan respondent och 
intervjuare. Denna maktaspekt har dock inte diskuterats med respondenterna. Min avsikt har 
istället varit att så långt som möjligt sträva efter att utjämna dessa maktskillnader bl.a. genom 
att jag anpassat mitt språk efter respondenternas språk. För att utjämna maktskillnaderna 
ytterligare har intervjuerna utförts i kvinnornas respektive hem, detta för att på så vis få 
kvinnorna att känna sig bekvämare i intervjusituationen.  
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5.5 Materialets validitet 
 
Att pröva en undersöknings validitet beskrivs enligt Patel & Davidson (1994:85f) som att 
kontrollera om man verkligen mätt det man avsåg att mäta, och vidare om man som forskare 
har uppfattat intervjupersonernas upplevelser, kunskap mm. på ”rätt sätt”. Med anledning av 
detta har intervjuerna transkriberats ordagrant av mig och därefter granskats och korrigerats 
av samtliga respondenter. Vidare har en av intervjupersonerna även granskat det färdigskrivna 
resultatet av hennes livsberättelse. Detta gjordes med hänsyn till personen i fråga då jag ansåg 
att delar av berättelsen var av en känslig natur. Vederbörande var dock nöjd med 
utformningen och innehållet, varvid inga korrigeringar gjordes. Att respondenterna fått 
möjlighet att granska och korrigera materialet, anser jag ha bidragit till att höja 
undersökningens validitetsvärde samtidigt som jag som forskare visat respekt för kvinnorna 
som medverkat i undersökningen. För att ytterligare öka trovärdigheten i undersökningen har 
resultaten som framkommit illustrerats med hjälp av citat från intervjupersonerna i fråga.  
 

5.6 Etiska överväganden 
   
I undersökningen har etiska aspekter beaktats utifrån de regler som finns och utarbetats av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Fyra huvudkrav har författats 
med syfte att skydda den enskilda individen som deltar i forskning: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet (Andersen, 1998:247). 
 
Samtliga tre kvinnor har informerats om frivilligheten att delta i undersökningen likaså deras 
rättighet att när som helst avbryta sin medverkan om de så önskar. Syftet med 
undersökningen, tillvägagångssättet och dess användningsområde har delgivits samtliga 
kvinnor och konfidentialitet har garanterats. Avidentifieringen skedde genom att byta namn 
på kvinnorna samt utelämna faktorer som på ett eller annat sätt kunnat leda till identifikation.  
Enligt de forskningsetiska principerna inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet) 4 § 2 stycket skall man i sitt val av metod ta hänsyn till hur 
forskningspersonen kan påverkas fysiskt eller psykiskt av undersökningen. Med hänsyn till 
vad en livsberättelseintervju kan leda till för psykisk påverkan på kvinnorna i fråga, erbjöd jag 
dem att vid behov kontakta mig. Att berätta om sitt liv kan leda till att många tankar och 
funderingar väcks till liv. Två av kvinnorna ringde upp mig några dagar efter intervjun, dock 
inte på grund av några obehagskänslor. De hade snarare blivit så inspirerade genom 
livsberättelseintervjun att behovet av ytterligare berättande hade väckts, vilket jag upplevde 
som glädjande. 
 
När det gäller mina egna reflektioner med anledning av de regler som finns om 
forskningsetik, anser jag det ytterst viktigt att varje forskare tar sitt ansvar gentemot samhället 
och sina medmänniskor. Forskning skall bedrivas med respekt för människovärdet samt leda 
till en utveckling av samhället. Som forskare bör man alltid väga undersökningens nytta mot 
de ev. negativa konsekvenser som kan uppstå. Det är viktigt att tänka på att forskning inte 
endast påverkar de människor som deltar i en undersökning, utan får även konsekvenser för 
människor som står utanför själva forskningsprocessen (Vetenskapsrådet). 
 
 



 19

5.7 Analys 
 
Jag har vid ett flertal tillfällen lyssnat på det inspelade materialet samt transkriberat det 
ordagrant på datorn. Som analysverktyg har vändpunkter och intriger använts, vilket enligt 
Johansson (2005:319) föreslås som ett alternativ vid livsberättelseforskning. Vändpunkter 
beskrivs som kriser eller avgörande händelser i en människas liv. Intriger förklaras enligt 
Johansson som en slags organiserande princip som ger innebörd till berättelsens olika delar 
(a.a.:333). Intriger kan ses som en struktur vilken fogar samman berättelsen till en helhet. 
Efter en tids funderande på om jag skulle kombinera dessa två analysverktyg med ytterligare 
ett eller två verktyg, kom jag slutligen fram till att vändpunkter och intriger var så pass 
heltäckande att ytterligare verktyg kändes överflödiga. Under analysen av kvinnornas 
livsberättelser upptäckte jag att miljöer framträdde som ett tydligt mönster i samtliga 
berättelser. Med anledning av detta skapades en rubrik vid namn Betydelsefulla miljöer. Detta 
tema ingår i samtliga tre kvinnors livsberättelser under analysverktyget intriger.  
 
När det gäller själva tolkningsprocessen av materialet har jag inspirerats av en hermeneutisk 
tolkningsansats vilken beskrivs enligt Kvale (1997:51f) med hjälp av sju principer. Den första 
principen handlar om den hermeneutiska cirkeln som innebär att man som forskare ständigt 
växlar mellan delar och helhet i intervjutexten för att på så vis uppnå den djupare förståelsen. 
Princip nummer två handlar om att avsluta sin tolkning när man kommit fram till en god 
gestalt, ett inre sammanhang i texten. Tredje principen innebär att man prövar deltolkningar 
mot innebörden av texten som helhet. Vid intervjuanalys prövas och jämförs då tolkningar av 
respondenters enskilda uttalanden med en helhetstolkning av intervjun och med ev. 
tilläggsinformation från intervjupersonerna. För den fjärde principen beskrivs vikten av att 
fördjupa och vidga den autonoma meningen i intervjupersonens uttalanden. Med detta menas 
att texten skall förstås utifrån sin egen referensram. Princip nummer fem säger att man som 
forskare skall ha kunskap om textens tema, detta då kunskap om temat är nödvändigt för att 
kunna förnimma nyanserna. Den sjätte principen talar om att ingen förutsättningslös tolkning 
av en text är möjligt. Man talar om en medvetenhet om förutsättningarna. Med detta menas 
vikten av att man som forskare är medveten om sin förförståelse och dess påverkan på 
tolkningen. Avslutningsvis beskriver den sjunde principen att varje tolkning innebär förnyelse 
och kreativitet. Tolkningen går därmed utöver det omedelbart givna (a.a:51f). 
 
Som inspirerad av hermeneutiken har jag till viss del följt dessa principer. Jag har växlat 
mellan delar och helhet i kvinnornas livsberättelser för att på så vis uppnå en djupare 
förståelse av dess innebörder. Rent praktiskt så började jag med att leta efter vad som 
kännetecknade var och en av kvinnorna, vad som var typiskt för var och en. Därefter övergick 
jag till att identifiera betydelsefulla händelser i Amanda, Elin och Marias liv. Dessa händelser 
försökte jag sedan gå in djupare i, genom att titta på dem som enskilda händelser och sedan 
försöka göra mig en bild av hur de i sin tur hade påverkat livet som helhet och i vilken 
utsträckning. Som nästa steg valde jag ut ett fåtal händelser ur samtliga kvinnors 
livsberättelser. Händelser jag ansåg påverkat dem så pass mycket, att de var värda att klassas 
som vändpunkter. Själva tolkningsprocessen avslutades först när jag som forskare upplevde 
att det fanns ett inre sammanhang i texten dvs. när jag genom min tolkning kommit fram till 
en god gestalt.       
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6. Resultatredovisning 
 

6.1 Presentation 
 
Som en inledning av redogörelsen för de resultat som framkommit i min undersökning, har 
jag inlett varje livsberättelse med att i korthet beskriva kvinnan bakom respektive berättelse. 
För att öka trovärdigheten samt få en mer levande resultatdel har livsberättelserna berikats 
med citat från kvinnorna själva. Till citaten har kursiv stil använts. 
  

6.1.1 Amanda 
 
Amanda är 69 år, utbildad undersköterska och boende i Värmland. Innan pensioneringen 
arbetade hon många år inom äldreomsorgen. Amandas berättarteknik kännetecknas av att den 
strikt följer en kronologisk ordning, närmare bestämt den från barndom till nutid. Amanda 
fascinerar mig med sin förmåga att återge minnen från långt tid tillbaka med en enorm 
detaljrikedom.  
 
Intriger 
 
Amandas livsberättelse kännetecknas allt igenom, av hennes omsorg om andra människor. 
Med anledning av detta har jag valt temat: Omsorg om andra människor men också 
betydelsefulla miljöer, vilket kom att bli ett gemensamt tema i Amanda, Elin och Marias 
livsberättelser. 
 
 
   Omsorg om andra människor 
 
Amanda föddes -37 som ”sladdbarn” och hade en storasyster som var tretton år äldre, samt en 
bror som var elva år äldre. Redan som sexåring fick Amanda en katt som hette Tusse att 
pyssla om. Hon älskade sin katt och trots mammas och pappas förmaningar om sängförbud 
för katten, hade Tusse i smyg sin givna sovplats under täcket vid Amandas fötter. 
 
Redan i tidig ålder brukade Amanda hälsa på vid ålderdomshemmet, som låg alldeles i 
närheten. Hon beskriver hur hon ofta gick över till de äldre, pratade och tog med dem på 
promenad. Hon minns speciellt en man hon brukade gå ut och gå med. Han kallades för 
”Trippen”, på grund av sin trippande gångstil. Amanda sa: …Ja de var väl vilsna förstår jag 
ju nu, eftersom de inte kunde gå fritt. De hade ju en gård som var inhägnad. Amanda berättar 
att hon alltid tyckt om att umgås med äldre människor. Hon beskrev hur hon vid flera tillfällen 
var med när någon av de äldre hade gått bort och skulle göras i ordning. Detta såg Amanda 
som något helt naturligt.  
 
När Amanda började i tredje klass, fick hon i uppdrag av den nya fröken att ta hand om en ny 
flicka från landet som skulle börja i klassen. Detta gjorde Amanda gärna, och det visade sig 
att de senare skulle komma att bli de bästa vänner. Denna vänskap håller i sig än i dag, och 
nästa år firar de sextioårig vänskap. Amandas mamma jobbade på mejeriet. Så när Amanda 
var i åttaårsåldern brukade hon hjälpa sin mamma att städa. …Jag hade perfekt ordning åt 
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henne jämt, och åt pappa med förståss. Jag brukade sitta och kika när hon skulle komma med 
sin cykel, för då knäppte jag på så att hon skulle få kaffe. Vid den tidpunkten hade Amandas 
syster gift sig så hon hjälpte även till med städningen där. Hos storasyster tyckte Amanda att 
det var extra roligt att vara, för där fanns ett piano hon brukade få spela på. Vid den åldern 
började Amanda även att se efter barn, och det var så hon började tjäna sina första pengar. De 
inkomster hon fick radades upp noggrant i en liten pappersask. …Jag la ettöringarna i en rad, 
och tvåöringarna i en rad, och femöringarna i nästa. Amanda beskriver sin tillvaro som 
välorganiserad och hur hon alltid velat ha ordning och reda, så även på äldre dagar. 
 
Enligt Amandas beskrivning fick hon i skolan alltid vara den som marscherade sist, och fick 
hålla ordning på klassens bråkiga pojkar. Amanda minns särskilt en bråkig pojke som hette 
Sigurd, som också kom utifrån och skulle börja i Amandas klass. Hon fick än en gång i 
uppgift av fröken att ta hand om den nya klasskamraten. ...De litade väl på mej, för det har 
jag tänkt på sedan att det måste de ha gjort. Vid ett tillfälle var det en flicka i Amandas klass 
som inte hade klarat sig, på ett enligt fröken tillfredsställande sätt. Återigen fick Amanda 
förfrågan om hon kunde hjälpa skolkamraten att öva upp räkningen under sommarlovet för att 
undvika en eventuell kvarsittning. Amanda och flickan övade och övade hela den sommaren, 
vilket resulterade i att hon klarade sig och fick flytta upp en klass tillsammans med Amanda. 
 
Amanda har arbetat större delen av sitt liv med undantag från perioder av mammaledighet. 
Ofta har det rört sig om jobb som barnpiga vilket även inkluderade matlagning och skötsel av 
hus och hem. Amanda beskriver rollen som barnflicka, som en roll inte alltid så lätt. Hon tog 
hand om busiga pojkar, i tre olika familjer. Trots smärre incidenter har Amanda alltid 
uppskattats för sitt utförda arbete. Förutom sin ständiga omsorg om släkt och vänner, har 
Amanda arbetat många år inom äldreomsorgen. För som hon själv uttryckte flera gånger 
under vårt samtal:  …Jag har alltid trivts med äldre och tyckt det varit väldigt roligt. 
 
 
   Betydelsefulla miljöer 
 
Under tiden Amanda berättar om sitt liv beskrivs ett antal miljöer som på olika sätt påverkat 
henne. En miljö som beskrivs mer ingående är Amanda sommarstuga. Det är en vackert 
belägen stuga med sjöutsikt som funnits i släkten sedan lång tid tillbaka, och som Amanda för 
ett antal år sedan fått överta. Där har hon tillbringat mycket tid med sin man och andra nära 
och kära i hennes omgivning. Amanda beskriver hur närheten till naturen har en lugnande 
inverkan på kropp och själ. Hennes återkommande kommentar i samtalet om sommarstugan 
lyder kort och gott: …Åh vad härligt. 
 
En annan plats som påverkat Amanda är resan till Amerika. Här beskrivs hur Amanda och 
hennes make som pensionärer begav sig av mot en resa i emigranternas spår. Detta var en 
resa, som alltid funnits i Amanda liksom i hennes mans drömmar. Det riktigt lyser om 
Amanda när hon ivrigt beskriver Amerika. Jag frågade vad som var det bästa med Amerika: 
…Jaa allt, människor var väldigt vänliga också. Vi trivdes bägge två och vi sa.. att tänk om 
man hade vetat detta när man var yngre. Då skulle vi ha kunnat flytta dit. Ja det var toppen 
där. 
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Vändpunkter  
 
Här följer ett urval av viktiga händelser i Amandas liv enligt min tolkning. 
 
 
   Vaccinering och tandläkarbesök 
 
Amanda riktigt ryser när hon tänker tillbaka på tider av vaccination och tandläkarbesök. Hon 
börjar sin berättelse om en höstdag när hon var i tre –fyraårsåldern, och skulle vaccineras. Det 
hela började med att hennes mamma bad Amanda gå ut och plocka en stor påse gula 
plommon som skulle ges till sköterskan på mottagningen. Sedan bar det i väg ner mot staden 
på cykel. Mamma körde och Amanda satt där bak. När de kom fram fick de gå in i ett hus där 
det var alldeles mörkt och med iskalla trappsteg i marmor. Det var fullt med barn i 
väntrummet, och när det väl var Amandas tur fick hon lägga sig över ett bord. …och så kom 
hon väl med den där sprutan och körde i ryggen på mej. Åh det gjorde nåt så ont så det var 
nåt förskräckligt och jag gallskrek och tårarna de rann. Och sen då, det var det värsta av allt 
tyckte jag, så skulle jag ta den där påsen med de där goda plommonen ..och det skulle 
sköterska ha bara för att hon hade gett mej det där. Det tyckte jag var hemsk. Amanda kom 
ihåg att hon tänkte: När man var så elak brukade man väl inte få något. Det var så fel på 
något vis.  
 
Från det hemska minnet av vaccineringen övergår vi nu till episoden hos tandläkaren. Det var 
vid inskrivningsdagen i skolan. Efter att Amanda blivit inskriven var det dags att marschera 
till tandläkaren. Hon minns att det var på våren och att det stank av eter. …Och sedan skulle 
man in där, och då drog de ut tänder ojojoj åh vad det blödde vet du. Och så kom de med en 
spruta då och visa först, och höll upp så här och spruta lite så det kom en droppe. Åh vet du. 
Amanda beskriver hur det blödde i flera dagar efteråt, vilket resulterade i att de var tvungna 
att än en gång åka tillbaka till tandläkaren och få munnen kontrollerad och ombesörjd. Dessa 
två episoder har satt djupa spår i Amanda, och hon beskriver hur rädslan framförallt för 
tandläkarbesök sitter i än i dag. 
 
 
   Kärlek vid första ögonkastet 
 
Amanda hade genom arbetsförmedlingen än en gång blivit placerad som barnflicka i en 
familj. Hon skulle se efter en pojke där mamman i huset var sjuksköterska och pappan 
lokförare. Första arbetsdagen blev Amanda ombedd att gå ner och bekanta sig med affären, 
och köpa med ett halvt kilo margarin och sex apelsiner. Amanda beskrev hur hon traskade 
iväg. När hon hade stigit in i affären blev Amanda bara stående: …Där fick ja se en så fin 
grabb vet du, åh gud vilken snygg en. Amanda kommer väl ihåg att hon då tänkte: …Den där 
får man väl aldrig. Hon var då femton år men skulle strax fylla sexton. Amanda köpte vad 
hon skulle och gick sedan tillbaka till familjen. Det visade sig strax därefter att kärleken var 
besvarad av Nils som han hette. Det blev många turer till Anton Johanssons livsmedel efter 
den dagen. Första träffen gick Amanda på bio med sin nyfunna kärlek. Det var Mannen från 
vidderna som prydde biografens filmduk den kvällen. Kärleken höll i sig och det blev så 
småningom både giftermål och barn. Amandas beskrivning av sin första och enda kärlek, är 
en beskrivning fylld av värme.  
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   Förlovningsresan 
 
Efter drygt två år tillsammans och dagarna efter förlovningen, hade Amanda och Nils beslutat 
sig för att göra den resa de under ett års tid hade sparat till. Förlovningsresan bokades genom 
klubb 33. Amanda ger en mycket detaljerad beskrivning. Det var tåg till Köpenhamn, därefter 
bar det av mot Paris. I denna kärlekens stad vistades de fjorton dagar. Sedan fortsatte resan 
mot Cannes vidare till Milano för att till sist avslutas där den började, nämligen i Köpenhamn. 
Amanda visar mej ett papper där resans kostnader finns dokumenterade: … 525 kronor vilket 
inkluderar alla resekostnader mellan de olika städerna, utflykter, rundturer, entréavgifter, 
logi i enkla hotell samt tre måltider per dag i Frankrike inklusive vin till maten. Denna resa 
beskrivs av Amanda som ett mycket värdefullt minne. En förlovningsresa som samtidigt 
innebar en början av planeringar inför kommande giftermål. Amanda avslutar resans 
beskrivning med: …Det var ju en fantastisk resa. Och vi var ju de enda i släkten som hade åkt 
till utlandet. 
     
 
   Tidningsartikeln om Asklunden  
 
Denna vändpunkt i Amandas livsberättelse, kom att bli en vändpunkt som förändrade en tänkt 
livssituation mot en annan. 
 
Amandas systerson avled hastigt i 42 års ålder, vilket väckte en massa tankar och känslor hos 
närstående, så även hos Amanda och hennes man. Deras liv tillsammans hade alltid präglats 
av öppenhet inför varandra, men även av ordning och reda. Sedan lång tid tillbaka hade de 
båda fyllt i det så kallade vita brevet, vilket är ett brev där det dokumenteras hur man vill ha 
det den dagen man går bort. Amanda och Nils hade många gånger pratat med varandra om 
vart de ville begravas och annat kring detta. För dom var detta helt naturligt och de hade 
beslutat sedan länge hur det skulle bli den dagen tiden var inne. 
 
En dag fick Amanda och hennes man syn på en tidningsartikel som handlade om Asklunden. 
Det var vid den tidpunkten ett nytt påfund som väckte deras nyfikenhet. De beslutade sig för 
att mer noggrant ta reda på vad det innebar med en Asklund. Sagt och gjort så begav de sig 
dit, och efter en första anblick sa Nils att i Asklunden, där skulle han ligga. Amanda som 
också tyckte det var fint beslutade sig efter ytterligare två besök på platsen, att hon ville 
detsamma. Därefter ändrade de båda i sina vita brev. Amanda minns hur hennes make utan 
minsta bekymmer talade om för henne vad bra det var med Asklunden, och hur Amanda på ett 
lättvindligt sätt (praktiskt) skulle kunna besöka honom när det var dags. 
 
Amanda fick inte behålla sin Nils så lång tid efter att de valt ut sin ”viloplats”. Men hennes 
beskrivning av denna vändpunkt kännetecknas av stor tacksamhet. Amanda berättar hur hon 
ofta tänker på livets skörhet och säger: … Att blott en dag ett ögonblick i sänder, för det är det 
enda man vet. Tidningsartikeln de sett, hade i sin tur gjort det möjligt för Amanda att besöka 
sin make på den plats han själv valt ut. Hade allting istället blivit som de först tänkt, så hade 
Amandas möjligheter att besöka Nils sett helt annorlunda ut. Livet blir inte alltid som man 
tänkt sig förklarar Amanda, men ser med tacksamhet tillbaka på det beslut de fattade den 
dagen och på alla fina år de fick tillsammans. Med orden: …Att sorgen och glädjen de vandra 
tillsammans, medgång och motgång de tätt följas åt, och så är det ju! Med de orden avslutar 
Amanda sin livsberättelse.  



 24

6.1.2 Elin 
 
Elin är 68 år, boende i Värmland och arbetade innan pensioneringen som affärsbiträde. 
Livsberättelsen tar sin början i barndomen och följer liksom Amandas berättelse mestadels en 
kronologisk ordning från barndom till nutid. När det gäller Elins berättarteknik, fascineras jag 
än en gång av, hur en människa genom sin berättelse kan fängsla mig så som lyssnare. Även i 
denna livsberättelse skildras flera betydelsefulla händelser med en stor detaljrikedom, vilket i 
sin tur har gjort att jag tycker mig se vissa episoder framför mig som i en film. 
 
 
Intriger 
 
I Elins livsberättelse har jag kunnat urskilja ett starkt tema som präglar hennes liv från tidig 
ålder till nutid: Att ta ansvar och ”dra sitt strå till stacken”. Som en andra väl synlig intrig i 
Elins liv, återfinns här liksom i de övriga kvinnornas livsberättelser temat: Betydelsefulla 
miljöer. 
  
   Att ta ansvar och ”dra sitt strå till stacken”. 
 
Elin som var näst äldst i en syskonskara som kom att bli fyra stycken, började tidigt att hjälpa 
till med lättare sysslor för att på så sätt bidra till skötseln av hemmet och familjens lantbruk. 
Pappa arbetade förutom hemma vid jordbruket också som snickare. När Elin var sex år föddes 
Lennart som var nummer fyra i syskonskaran, vilket kom att bli Elins trogna följeslagare i 
många år framöver. Där Elin var, där var också Lennart. Var någon i grannskapet sjuk eller på 
annat sätt i behov av hjälp fick Elin efter skoldagens slut bidra även där med ett handtag. ..Då 
fick man hjälpa till och mjölka korna, laga mat eller vad som behövdes. 
 
Elins föräldrar var mycket snälla men ingav dock barnen respekt. I hemmet skulle det vara 
ordning å reda och inget bus vid matbordet. Vid femton års ålder fick Elin sitt första jobb. Det 
var i Stockholm som barnpiga hos en familj med fyra barn. Där stannade Elin i nio månader 
trots hemlängtan. Elin såg detta som en erfarenhet i livet. …Det va ju intressant att få åka in 
till ”stan” och så där. Man satt sej på spårvagnen och ”drog” i väg.        
 
Temat att ta ansvar och dra sitt strå till stacken följer som en röd tråd genom hela Elins 
livsberättelse. Hon började arbeta tidigt och har sedan arbetat ända fram till pensioneringen 
bortsett från mammaledighet och viss tid av sjukskrivning. Direkt efter hemkomsten från 
Stockholm blev Elin erbjuden att arbeta i charken i en närbelägen livsmedelsaffär. Där 
arbetade hon sex år för att sedan övergå till att bli kassörska fram till pensioneringen. Elin har 
alltid tyckt om den nära kontakten med kunderna. …Ja det var det bästa med jobbet, 
kontakten med folk. Ja älskade det. Det skulle vara mycket folk, full fart. Sedan jag blev 
pensionär, ja då kan jag sakna rushen vid julen för då var det roligt. 
 
Som pensionär fick Elin sitt första barnbarn Lovisa. Hemma hos sonen och hans familj 
tillbringar Elin nu mycket tid. Tid som för henne är mycket kär och betydelsefull. Som farmor 
har hon fått möjligheten att följa Lovisa och hennes utveckling på nära håll då ingen 
dagisplats ännu funnits tillgänglig. Med rollen som farmor och dagmamma har Elin förutom 
Lovisa som nu är ett och ett halvt år ännu en familjemedlem att ta ansvar för, nämligen 
familjens hund. När jag frågade Elin hur hon ville beskriva sin nya roll i tillvaron sa hon: 
…Det är ljuspunkten nu då, Lovisa som ja älskar. 
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Genom Elins livsberättelse framkommer även förluster av nära och kära och som präglat 
hennes liv på olika sätt. Inom loppet av två år hade hon förlorat både make, svärfar och 
mamma. Hon beskriver detta som en svår tid. Men släkten och framför allt hennes ena syster 
som står henne väldigt nära även i dag, och vänner i hennes omgivning fanns där som ett stöd 
i sorgen. Elin talar om att från och med den dagen då maken dog tappade hon också tron på 
gud. …Uppifrån finns ingen hjälp att få. Man får lita till sej själv. Och det var genom 
kärleken och omsorgen om sin son, som hon fann styrkan att gå vidare. 
 
 
   Betydelsefulla miljöer  
 
I Elins skildring av livet framgår sommarstugan som ett betydelsefullt inslag. Där vill hon 
tillbringa så mycket tid som möjligt. Det är naturen och stugan i dess enkelhet Elin tycker om, 
vilket beskrivs enligt följande citat: …En enkel stuga med utedass. Där kan jag gå ut på 
morgonen, ta med en kaffekopp och sätta mej utanför trappan och filosofera. Ja där mår jag 
väldigt gott. 
 
Ytterligare en plats som Elin mycket väl minns från barndomen är ”Svingen” och den 
närliggande hagen. Det var ett område och tillika mötesplats där barnen i byn träffades och 
lekte. Anledningen till namnet ”Svingen” förklaras kort och gott genom platsens belägenhet i 
en kurva. Vid ett tillfälle hade Elin fem år och hennes syskon placerat sig i ”Svingen”, för att 
inspektera de nya grannarna, som då var i full färd med att flytta in. Vägen dit beskriver Elin 
så här: …Och då vet jag när de kom dit, då var man så nyfiken. Och vi sprang som i en liten 
hage och ställde oss precis uppe i ”Svingen” och tittade på när de kom dit då. Elin berättar 
vidare att hagen under somrarna tjänstgjorde som sommarladugård, vilket uppskattades av de 
små. Var man där när det var dags för mjölkning, kunde man få lära sig hur det hela gick till. 
…Det var roligt att gå dit och titta när de var där och mjölkade.. och det var väl bra, det var 
det för barndomen.  Elin beskriver sin barndom som fylld av lek och skratt, och med många 
turer till ”Svingen” och vidare bortåt landsvägen tillsammans med sina barndomsvänner. 
 
 
Vändpunkter 
 
Här följer ett urval av viktiga händelser i Elins liv enligt min tolkning. 
 
 
   ”Lillprinsens” födelse 
 
Första vändpunkten i Elins livsberättelse handlar om den dag, då ”Lillprinsen” föddes. Elin 
hade tre systrar och längtade efter en lillebror. Både Elin och hennes tre syskon var födda 
hemma i ett litet rum som kallades för ”rassla bingen”. Den aktuella natten låg barnen på 
övervåningen, i spänd förväntan på vad morgondagen skulle ha i sitt sköte. Tidigt nästa 
morgon kom tre förväntansfulla barn in till sin mamma för att se på det lilla knytet. I rummet 
fanns ett stort matsalsbord och bredvid, stod ett mindre bord där den nyfödda hade placerats. 
…Jag minns,  å vi gick runt detta bordet och fram till honom och tittade. Åh du vet.. det är 
något som sitter i. Efter den dagen fick lillebror sitt smeknamn ”Lillprinsen”, och Elin som då 
var sex år fick sin lillebror som så småningom skulle bli hennes trogna följeslagare. Denna 
händelse i Elins liv beskriver hon med en oerhörd inlevelse och med värme i rösten. Själv 
säger hon att hon minns det som om det vore igår.  
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   Flytten 
  
Vid nitton års ålder träffade Elin sin blivande man på en logdans. Deras första gemensamma 
boende fick de efter att de hade gift sig år -61. Det var en lägenhet med två rum och kök på 
tredje våningen med utsikt över Storgatan. Under denna period i livet föddes även deras 
efterlängtade son. Elin berättar hur hon satt tillsammans med sin son på en filt ute på 
balkongen. Och medan hon följde allt liv och rörelse nere på Storgatan, kastade förtjust sonen 
ner leksakerna till grannarna under. ...Åh lägenheten den var så fin. Jag har aldrig tyckt om en 
lägenhet som den. Och det tittar jag på än i dag när jag går förbi, att där uppe har jag bott. 
Elin har svårt att beskriva varför hon kände så starkt för just den lägenheten, men kom efter 
lite funderande fram till att lägenhetens utseende och läge tillsammans med den dåvarande 
livssituationen i övrigt nog kunde vara förklaringen till det hela. 
 
Efter deras sons födelse flyttade Elin med familj till en större lägenhet på tre rum och kök 
första våningen. Elin beskriver den första tiden i den nya lägenheten som hemsk. Hon 
vantrivdes och ger följande beskrivning av situationen: …Jag vantrivdes något så 
fruktansvärt, så jag åkte ofta hem till mamma. Det var så instängt tycke jag, när jag var van 
den andra lägenheten. Efter en tid upplevde Elin dock att hon kunde förlika sig även med den 
nya lägenheten. Relationen till mamma beskrev Elin som nära. De hade så gott som daglig 
kontakt ända fram till mammans bortgång. 
 
 
   Den nya kärleken 
 
Efter en tid av saknad och ensamhet efter nära och käras bortgång, fick Elin återigen möta 
kärleken på dansbanan. Denna gång var det en barndomsvän från förr som bjöd upp till dans. 
De har nu hållit ihop i fjorton år, och som pensionärer beskriver Elin att de tar dagen som den 
kommer och att de gör vad de får lust till. Vill de ligga länge på morgonen så gör de det. Och 
vill de ge sig ut på en resa, så gör de det. Elin talar även mycket om sin sommarstuga. Dit vill 
hon åka så ofta hon kan. Hon beskriver sin tillvaro som pensionär och särbo så här: …Jag 
tycker det är gott, och vi har det så bra tillsammans. 
 
 

6.1.3 Maria 
 
Maria är en kvinna på 82 år, boende i Värmland och som innan pensioneringen arbetade som 
kontorist. Hennes berättarteknik följer en viss kronologisk ordning från förr till nu, dock inte 
lika tydlig som i Amandas och Elins livsberättelser. Min upplevelse är att intervjun för alla tre 
kvinnor blev startskottet för ytterligare dagar av tankar och funderingar, så också i Marias fall. 
Ett par dagar efter intervjun blev jag uppringd av Maria som undrade om hon fick komplettera 
sin livsberättelse med händelse som dykt upp i hennes tankar efter vårt möte. Detta upplever 
jag som mycket roligt och ett tecken på vad en intervju av det här slaget kan ”sätta i gång” hos 
människor. I Marias berättelse blev det därför en komplettering till den ursprungliga 
livsberättelsen, nämligen en vändpunkt vid namn Mötet med den andra sidan.  
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 Intriger 
 
I Marias livsberättelse har jag funnit ett tema som ständigt, på ett eller annat sätt finns där, och 
utgör ett slags mönster under hela livsberättelsens gång: Hårda tider. Som ett andra tema 
återfinns även i Marias skildring av livet, betydelsefulla miljöer som en viktig del vid 
konstruerandet av livsberättelsen.  
 
  
   Hårda tider 
 
Det har funnits många perioder i Marias liv som har präglats av hårda tider. Maria är nummer 
tre i en syskonskara på fem. Redan då Maria var ett halvår förlorade hon sin äldsta bror som 
då var åtta år, genom sjukdom. På grund av sin unga ålder har Maria inga minnen av sin bror. 
Marias mamma var hemmafru och pappan arbetade på ett sågverk vilket ledde till att familjen 
bodde i en arbetarbostad i anslutning till fabriken. Maria berättar att fram tills hon var åtta år 
hade hennes pappa arbete året om på sågverket. Därefter blev tiderna sämre och det fanns 
inget arbete under vintrarna. Arbetslösheten var stor. Maria förklarar att detta berodde på att 
det frös i ”länsa”. …De kunde ju inte” perka” timmer om där inte var öppet vatten. Följden 
blev att inkomsterna försämrades under vinterhalvåret, vilket ledde till att familjen stundvis 
fick skriva upp vad de handlade och betala efter tillgång. …Så på så vis var det ju alltid dåligt 
kan man säga. Men det var ju lika för alla. 
 
När Maria var tjugo år gifte hon sig och födde tre barn. Maken låg till och från inkallad till 
krigets slut -45. Maria fick under vissa perioder sköta hem och barn på egen hand. Hon 
berättar hur hon fick stå nere vid älven och tvätta kläder. …Jag började att tvätta i Mars 
månad medan det var snö kvar, och sedan höll jag på till strax före jul. Så småningom 
byggde fabriken en tvättstuga och Maria behövde därefter inte längre tvätta för hand. När 
Maria talar om sin man, beskriver hon honom som: … Ja han var ju lite för begiven på dricka 
och inte alltid så omtänksam. De skildes efter att barnen hade växt upp, och själva 
skilsmässan var också en jobbig period i Marias liv. 
 
Förutom den tidiga förlusten av sin storebror, förlorade Maria sin syster som då var 64 år och 
yngsta bror 54 år, också det genom sjukdom. Själv plågas Maria av svår värk, vilket på olika 
sätt försvårar hennes vardag. Men trots de svårigheter Maria fått utstå genom åren har hon 
aldrig tappat modet. Hennes livsberättelse innehåller också mycket glädjeämnen och en 
tacksamhet till livet. Två ordspråk Maria har haft med sig genom hela livet är: …Böja mej ska 
det få göra, men det ska inte få knäcka mej. Detta tycker jag är en bra beskrivning av Marias 
inställning till livet, dvs. den uppfattning jag fått om Maria under vårt möte tillsammans. 
Nästa ordspråk brukar Maria trösta sig med när värken är som värst, vilket säger en del om 
hennes positiva syn på livet.  …Det är alltid som bäst nu, om det är aldrig så jävligt. 
 
 
   Betydelsefulla miljöer 
 
För Maria förknippas sågverket med barndomen. Det var där hennes pappa arbetade under 
många år, vilket ledde till att Maria ofta var där och hälsade på. Maria beskriver fabriken och 
dess olika ställen. Hyvleriet var dock en förbjuden plats för barn att vistas på. Maria hade 
alltid varit väldigt intresserad av vad olika saker hette och hur de fungerade. Hon beskriver 
vidare hur hon minns att det vid flera tillfällen kom ”luffare” till fabriken som ville övernatta. 
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…Ja det var många som gick efter vägen vet du. Det var inte ”lodisar” jo någon enstaka var 
det väl. Men de mesta var arbetslösa i alla åldrar. Maria beskriver vidare hur hon och hennes 
pappa ofta följde de arbetslösa till förvaltaren. Det var där de fick söka tillåtelse och få 
påskrivet för en ev. övernattning i fabriken. När jag frågade Maria hur hon upplevde mötet 
med dessa vandrande människor sa hon: …Jag var aldrig rädd för dem, aldrig någon gång.  
 
En annan plats som har betytt mycket i Marias liv är Norge, vilket hon besökt vid flera 
tillfällen. I övrigt har aldrig Maria känt lust till att besöka andra länder. Hon förklarar sin 
känsla för Norge så här: Åh Norge det är.. åh vad underbart. Naturen det är ju det viktigaste, 
det är det verkligen. 
     
 
Vändpunkter 
 
Här följer ett urval av viktiga händelser i Marias liv enligt min tolkning. 
 
 
   Då lärde jag mig läsa 
 
Den första vändpunkten kom när Maria som femåring lärde sig läsa. Maria har alltid varit 
intresserad av att lära sig olika saker, så det här med att på egen hand kunna läsa hur saker och 
ting förhöll sig betydde mycket för Maria. Hennes pappa var föreståndare för ett litet bibliotek 
och det var där som Maria lånade sina böcker innan hon började skolan. När hon sedan fick 
börja skolan, var Maria bäst i klassen under hela skoltiden. Hon tyckte det var roligt i skolan 
och hon berättar att de sydde och pressade ca. sex veckor. Året därpå var det läsning ca. tio 
dagar och att de sedan övergå till skolkök. Det här med läsning har följt Maria under hela 
berättelsen. När jag frågar henne vilka intressen hon har, skrattar hon gott och säger: …Läsa, 
läsa, läsa, jaa bara läsa. Ja det är mitt stora intresse och har så varit i hela mitt liv. Jag 
liksom måste läsa, jag är manisk. Under intervjun berättar Maria att hon numera ser mycket 
dåligt, och att det nu är svårare för henne att läsa. Men Maria ser det mesta från den ljusa 
sidan å säger: ..Man måste ju försöka i alla fall, ja det måste man. 
 
     
   Mötet den stora kärleken 
 
En annan viktig vändpunkt i Marias liv var när hon efter skilsmässan åter började gå ut och 
dansa med sina vänner. Hon beskriver hur de vid ett tillfälle träffade några killar som de dansa 
med och som sedan hade erbjudit dem skjuts hem. När Maria väl var framme där hon bodde, 
klev hon ur och tackade för skjutsen. När hon väl skulle gå, klev en av killarna också ur och 
Marias beskrivning av situationen löd så här: … Åh jag tyckte när jag såg honom, allra första 
anblicken utav honom.. att åh om jag vore tjugo år yngre. Jag kan inte beskriva honom, men 
han var underbar. Efter denna dag var kärleken ett faktum. Maria som då var femtiosex år 
och tjugotre år äldre än honom, gifte sig så småningom med sin livs stora kärlek. De har nu 
haft många härliga år tillsammans och Maria riktigt lyser när hon berättar om honom. …Åh 
han är en sådan snygg kille, och det är en underbar människa. Är det inte fantastiskt?  
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   Mötet med andra sidan 
 
Några dagar efter intervjun blev jag uppringd av Maria. Hon hade tänkt mycket på vårat möte 
och på vilka tankar och känslor det väckt. Hon frågade mig om jag trodde på ett liv efter detta. 
Ja, svarade jag. Det gör jag. Hon ville komplettera sin intervju med anledning av detta. Det 
var ett möte hon ville berätta om, ett möte med nära och kära. Maria berättade om dagen före 
midsommarafton år 2005. En konstig känsla spred sig inom henne, följt av en egendomlig 
tystnad och en känsla av att någon stod utanför hennes dörr. Hon berättar hur hon öppnade 
ytterdörren och fick se sin döda mamma och pappa och ytterligare några personer stå och 
skratta. Maria berättar om denna händelse med ett oerhört lugn. De skrattande människorna 
frågade om hon undrade varför de skrattade. …Jaa, det gör jag. Det är en överraskning som 
du skall få se när du kommer, fick hon till svar. Detta upplever Maria som ett bevis för att det 
finns ett liv efter detta. Hon säger till mig: … Efter detta möte med mina nära och kära 
känner jag ingen som helst rädsla inför döden, bara ett inre lugn.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 
 
Framför mig har jag tre livsberättelser, ett resultat från möten med Amanda, Elin och Maria 
som var och en har sin ”hjärtats saga”. Att delge en annan människa delar av sitt liv väcker 
både tankar, känslor och minnen till liv. Minnen som kanske sedan lång tid tillbaka legat 
orörda i det innersta, plockas på nytt fram och återskapas i dess fulla glans. Trots att många år 
förflutit kan jag känna hur händelser från förr berör dessa kvinnor än i dag. Deras berättelser 
påverkar även mig på olika sätt. Jag har under mötet med Amanda, Elin och Maria känt av 
både deras glädje och sorg. Deras målande beskrivningar av olika händelser i livet har gjort 
det möjligt för mig att följa med tillbaka på deras resa genom livet. Jag har fått uppleva lite av 
det som de en gång upplevt och som intervjusituationen åter väckt till liv. 
 
Att sedan tolka dessa kvinnors livsberättelser, är som att göra en ny tolkning av berättarens 
egen tolkning. Jag tolkar utifrån min position som vit, svensk, medelklasskvinna och blivande 
akademiker, vilket är viktigt att ha i åtanke. Berättandet används för att skapa vår sociala 
verklighet men berättelsen är också skapad i sig själv, en social konstruktion utan början och 
slut. Berättelser förs ständigt vidare av olika människor, i olika situationer och vid olika 
tidpunkter. En och samma berättelse kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som lyssnar.  
 
Åttonde steget i Eriksons teori (ref. i Tornstam, 1998:207ff) om jagutvecklingen, kan kopplas 
till kvinnornas livsberättelser på olika sätt. Tydligast anser jag dock vara likheten dem 
emellan vad gäller deras syn på livet i dag. Amanda, Elin och Maria är alla nöjda med sina liv 
och har accepterat den form det fått genom de händelser som utspelats under livets gång. 
Detta tyder utifrån Eriksons teori på att de kunnat lösa uppstående kriser på ett 
tillfredsställande sätt. Hade så inte varit fallet skulle det centrala i livet istället kunnat ha 
kretsat kring förluster i det förflutna och fruktan inför döden, vilket jag upplever inte stämmer 
överens med någon av kvinnorna.   
 
Gerotranscendensen skapad av Tornstam (1998:270ff) är en annan teori jag använt mig av 
som referensram för min analys. Här kan jag i Amandas livsberättelse tydligt se att graden av 
transcendens i sättet att se på verkligheten ökat sedan hennes makes bortgång. Hon upplever 
en nära kontakt med sin make trots hans fysiska frånvaro, vidare ser hon sig själv som en del 
av en helhet mer nu än förr. Amanda är en mycket positiv och socialt utåtriktad människa, och 
ägnar mycket tid tillsammans med släkt och vänner. Men samtidigt känner hon ett ökat behov 
av ensamhet och stilla stunder, för att på ett djupare plan gå igenom tankar och minnen. Vårat 
möte tillsammans och berättandet, har väckt Amandas inspiration till liv. Hennes ambition är 
att inom kort skriva en självbiografi om sitt liv och allt hon varit med om. Jag ser med 
spänning fram emot den dag boken är klar, och jag hoppas att jag blir en av de som får 
möjlighet att läsa den. 
 
När jag ser till Elins berättelse känns kopplingen till teorin om gerotranscendens inte lika 
stark (a.a.:270ff). Kanske beror det på hennes tydliga gränsdragning mellan liv och död, vilket 
skiljer sig från de övriga två kvinnornas livsberättelser där dessa gränser inte längre är lika 
tydliga. Vad jag ändå vill framhålla i Elins liv är hennes tacksamhet över det ”lilla” i 
vardagen, morgonstunden på stugtrappan med sitt kaffe, den frihet som pensionärslivet 
innebär samt närheten till barnbarnet Lovisa. Kanske värdesätter Elin vardagen högre på 
grund av makens bortgång, det är inget jag kan svara på utan endast spekulera i.  
 
I Marias livsberättelse kan jag precis som i Amandas skildring av livet se en tydlig koppling 
till gerotranscendensen (a.a.:270ff). Kopplingen jag syftar på i det här fallet är beskrivningen 
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av mötet med den andra sidan. Denna händelse har betytt mycket för Maria och efter mötet 
med hennes avlidna föräldrar känner hon ingen rädsla för döden, utan enbart ett inre lugn. 
Hennes övertygelse om att ett liv efter detta finns och väntar på henne den dagen det är dags, 
har medfört att gränserna mellan liv och död bleknat. 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) är en salutogen hälsomodell skapad av Antonovsky  
(1991:57ff). Modellens bärande komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
vill jag koppla till alla tre kvinnors livsberättelser. Ser vi till Amandas livsberättelse anser jag 
att hon upplever en stark känsla av sammanhang (a.a.:57ff) i sitt liv trots att hon mist flera av 
sina nära och kära. Under intervjun berättade Amanda att hon ofta rådfrågade sin bortgångna 
make om olika saker. Hon förklarade med glimten i ögat att de kände varandra så väl och att 
hon därmed alltid visste vad maken skulle svara på hennes frågor. Kanske är den upplevda 
närheten och samtalen med hennes bortgångna make, en anledning till att Amanda trots allt 
upplever meningsfullhet i och med sin nya roll i tillvaron. Jag anser att hennes globala 
hållning präglas av en stark KASAM i och med det sätt hon ser på sitt liv. Inre och yttre 
påfrestningar som gett sig till känna genom åren samt sättet hon generellt hanterat dessa 
situationer på, tyder enligt min tolkning på en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Amanda har genom sin livsberättelse bevisat sin förmåga att hela tiden kunna 
vända det negativa till något positivt. Denna värdefulla inställning i kombination med sin 
öppenhet och vilja att delge andra av sitt liv, upplever jag vara bidragande faktorer till den 
inre trygghet Amanda utstrålar. Vidare anser jag att Amanda har ett rikligt socialt liv med 
många betydelsefulla relationer, vilket gör att hon ett bra sätt kan upprätthålla den egna 
självbilden gentemot sin omgivning. 
 
  
I Elins livsberättelse vill jag lyfta fram tiden i Stockholm som barnflicka. Hon var femton år 
när hon fick sitt första jobb och hennes hemlängtan var stor. Genom sin anställning anser jag 
att Elin växte med sin uppgift som barnflicka då hon stannade kvar tiden ut vilket också 
resulterade i en stärkt självbild och en känsla av sammanhang i tillvaron. Elin såg sin 
hemlängtan som begriplig och kunde på så vis även hantera den under de nio månader hon var 
anställd. Vidare verkade Elin ha upplevt sitt första jobb som meningsfullt, ett steg närmare 
vuxenlivet och en chans att på egen hand ta ansvar i sitt liv. Ser man till helheten i Elins 
livsberättelse anser jag att hon är en kvinna som under livets gång verkar ha kunnat hantera 
uppstående kriser på ett bra sätt. Med tanke på komponenten begriplighet vid hennes makes 
bortgång upplever jag att Elin inte riktigt kunde förstå varför denna tragiska händelse drabbat 
just dem. Hon var ju troende och hade så varit i hela sitt liv. Det var genom denna tragiska 
händelse som Elin förstod att det inte fanns någon gud och att hon bara hade sig själv att lita 
till. Elin berättade hur hennes son fick henne att orka kämpa vidare. Min slutsats angående 
denna händelse i Elins liv, är att värdet av komponenterna meningsfullhet och hanterbarhet 
verkar ha varit högre än värdet av komponenten begriplighet. Min tanke är att Elin klarade att 
hantera denna kris bl. a. på grund av hennes upplevelse av meningsfullhet i tillvaron som 
mamma (a.a.:57ff). 
 
Ser man till Marias globala hållning vilken i sin tur ligger till grund för vilken livsinställning 
man har, anser jag att hennes KASAM är stark. Detta betyder att Maria i sin globala hållning 
har höga värden av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
Svårigheter av olika slag har bekämpats genom livet och ljusare tider har alltid eftersträvats. 
Hon säger själv under vårt möte att livet alltid är som bäst nu även om det är aldrig så jävligt. 
Detta tyder enligt min uppfattning på ett högt värde av komponenten meningsfullhet. Detta 
ansågs enligt Antonovsky vara den viktigaste komponenten av dem alla, på grund av att ett 
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lågt värde av denna komponent leder till ovilja att överhuvudtaget engagera sig i uppstående 
kriser.  
 
Genom att se tillbaka på sitt liv, minnas och berätta formas enligt Johansson (2005) 
identiteten samtidigt som berättandet även bidrar till att hålla fast vid det förflutna och sin 
självbild. En livsinventering av detta slag bidrar till att förstärka tillhörigheten, en tillhörighet 
till den kultur man under lång tid deltagit i samt formats av. Precis som i Johanssons 
undersökning om de femton kvinnorna från Nicaragua, har Amanda, Elin och Maria formats 
av sin kultur, klasstillhörighet, uppväxtförhållanden mm. Samtliga tre kvinnor har växt upp i 
svenska medelklassfamiljer, alla har de från tidig ålder fått vara med och hjälpt sina föräldrar 
med diverse hushållsarbete, barnpassning mm. När det gäller Amanda och Elin har den 
kristna tron till viss del präglat deras uppväxt vilket inte framkommer genom Marias 
livsberättelse. Den feministiska sociologen Lauriel Richardson (ref. i Johansson, 2005:23f) 
beskriver hur människor speglas genom sina livsberättelser och att kultur och social klass är 
några av de faktorer som avgör hur en människa upplever sitt liv. Vidare anser jag att man 
kan likna formandet av identiteten vid ett kalejdoskop. När man vrider på det bildas nya 
mönster. Och när omständigheterna förändras i en människas liv krävs en anpassning till de 
nya villkor som uppstått vilket i sin tur medför en omformning av identiteten. Genom min 
undersökning och utifrån Amanda, Elin och Marias livsberättelser, tycker jag mig kunna se 
vad som händer när en människa berättar om sitt liv. Genom att stanna upp, reflektera och 
delge sitt innersta, skapas förutsättningar för att kunna medvetandegöra hur livet format en 
som människa. Amanda är en kvinna som ofta reflekterar över sitt liv, och hon säger att hon 
måste ha ett bra minne för att kunna se händelser från barndomen fram till nutid så pass klart 
framför sig. Med anledning av detta har hon under vår intervju kommit fram till att hennes 
livsberättelse så småningom skall skrivas i form av en självbiografi.  
 
När jag tittar på de resultat som framkommit genom undersökningen utifrån Amanda, Elin 
och Marias livsberättelser, kan jag se deras tacksamhet över det ”lilla” i livet.  Amanda som 
älskar att umgås med vänner och bekanta samt ser en mening med varje ögonblick i livet, Elin 
som gläds åt morgonstunderna på sommarstugstrappan och Maria som trots vissa svårigheter 
ändå är glad över att hon ännu klarar av att läsa sina böcker. Deras liv har inneburit stunder av 
både glädje och sorg. Genom deras livsberättelser upplever jag samtliga tre kvinnor oerhört 
positivt inställda till livet. Ingen av dem pratar om åldrandet som något negativt, utan 
beskriver sin pensionärstillvaro som en härlig tid med frihet att göra vad man själv vill. 
Genom Amanda, Elin och Marias livsberättelser framgår också deras tacksamhet över sin 
hälsa och att de klarar sig bra på egen hand. Dessa kvinnor har under den största delen av sina 
yrkesverksamma liv arbetat hårt för att ”dra sitt strå till stacken” (samhället). Nu är de alla 
pensionärer och förtjänar ett värdigt tack för sina insatser genom åren. Problemet som jag ser 
det ligger i att ålderismen står bakom hörnet och lurar. Amanda, Elin och Maria har alla sin 
kronologiska ålder emot sig. En ålder som gör att de i större eller mindre utsträckning förvisas 
till den ”homogena massan”, närmare bestämt till gruppen äldre med likartade behov och 
intressen. Deras livsberättelser anses inte längre som lika intressanta som under den 
yrkesverksamma tiden i livet. Kvinnornas människovärde har sjunkit enligt Andersons 
resonemang om ålderism (Andersson, 2002).  
 
Den dagen då kvinnorna upplever ett ökat behov av stöd och omsorg från samhället och i sin 
vardag, finns ingen garanti för att en värdig tillvaro erbjuds. Vad samhället i dag kan bidra 
med till dessa människor är insatser för att de praktiskt skall kunna klara av sin 
vardagstillvaro. Bytheway (ref. i a.a.:104) beskriver hur människor på grund av sin 
kronologiska ålder systematiskt förnekas resurser som andra får tillgång till. Den sociala delen 
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av människans liv verkar i dag räknas som lyxtillvaro. Ålderismen i vårt samhälle tillåter 
endast vissa samhällsmedborgare ta del av denna lyx, som enligt lag räknas till våra 
mänskliga rättigheter som äldre. En aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra 
människor, är ett exempel på en rättighet man har som äldre dock utan garanti att få det. Det 
pratas alltid om resursbrist inom äldreomsorgen. Vad hemtjänstpersonalen uppgav som ett 
behov var just utökade resurser, men även en annan inriktning på den sociala omsorg som ges 
i dag. Tar samhället tillvara på de förmågor äldre människor verkligen har? Det finns massor 
av pigga pensionärer som med glädje skulle bidra till samhällets ”välfärd” om de bara gavs 
möjlighet till detta. Varför uppmuntras inte äldre människor att efter förmåga bidra med sin 
del till det sociala innehållet i äldreomsorgen? En ”pigg” pensionär kunde besöka äldre, som 
inte längre har förmåga att på egen hand ta sig ut. Samhället kunde anordna 
reminiscensgrupper, där äldre människor tillsammans kunde återuppliva gamla minnen. Enligt 
Heap (1995) beskrivs reminiscens som en identitetsbevarande aktivitet och ett skydd mot 
nedbrytande faktorer från det omgivande samhället. Min uppfattning är att ålderism till viss 
del beror på rädsla hos oss människor, en rädsla för åldrandet och äldre. 
 
Det nationella målet som satts upp för äldrepolitiken beskriver att våra äldre skall ges 
möjlighet att leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag 
(socialstyrelsen, 2002). Här anser jag att biståndsbedömare i en större omfattning än vad som 
sker i dag bör inhämta äldre människors livsberättelser och använda som ett verktyg under 
själva handläggningsprocessen. Ser man till Socialtjänstlagen innefattas hela människan med 
såväl fysiska som psykiska behov och inte endast fragment av en människa i form av 
hans/hennes kroppsliga behov (SFS 2001:453). Hur skall de äldre kunna ges möjlighet att 
leva ett aktivt liv med inflytande över samhälle och vardag om uppgifter angående sociala 
behov inte inhämtas? Som blivande biståndsbedömare är min ambition bl. a. att öka 
förståelsen för samt synliggöra äldres sociala behov. Även som ”vanlig” samhällsmedborgare 
och åldrande individ bör nog var och en rannsaka sitt inre. Hur möter jag äldre i min 
omgivning? Vilken inställning har jag själv till åldrandet och äldre? Är jag en av dem som 
lyssnar till människor oavsett ålder eller förvisar jag medvetet eller omedvetet äldre 
människor till den ”homogena massan”. Det finns massor av äldre människor som Amanda, 
Elin och Maria ute i vårt samhälle. Människor som alla bär på varsin hjärtats saga och har rätt 
att bli mötta med respekt och empati. 
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8. Slutdiskussion 
 
När det gäller mina egna tankar kring undersökningen skulle jag främst vilja beskriva dem 
genom två ord tacksamhet och enträgenhet. Tacksamhet för att jag till slut hittade ett ämne 
som jag verkligen brann för att skriva om. Jag hade under en lång tid funderat just på äldre 
människors livsberättelser, men inte haft nog med kunskap om hur en sådan undersöknings 
skulle kunna gå till. Efter ett ivrigt sökande på Internet och som en ”skänk från nätet” dök så 
plötsligt Anna Johanssons bok om Narrativ teori och metod upp. Plötsligt kunde jag se hur 
livsberättelsens pussel kunde läggas. Det kan inte nog betonas vilken oerhörd 
inspirationskälla denna bok har varit under hela mitt arbete. Tacksamhet känner jag också 
inför Amanda, Elin och Maria, som genom sin medverkan och positiva inställning till 
livsberättelseintervjun gjort det möjligt för mig att genomföra just den undersökning jag 
hoppats på. Ordet enträgenhet förknippar jag här med all den tid och möda som har lagts på 
denna c-uppsats. Min strävan har hela tiden varit att ägna den tid och den arbetsinsats som 
varit nödvändig för att kunna skapa ett arbete jag med stolthet kan blicka tillbaka på. Vidare 
är min förhoppning att även Amanda, Elin och Maria skall kunna känna att jag tolkat deras 
livsberättelser med den värdighet och respekt de förtjänar. Att få ta del av dessa tre kvinnors 
livsberättelser har känts lite som att förvalta en dyrbar skatt, vilket jag hoppas framgår i mitt 
arbete.  
 
Arbetet har genomgående fungerat bra. Jag fick på ett tidigt stadium tag på den litteratur jag 
beslutat mig för att använda. Lite svårt har jag dock haft att begränsa litteraturen, då mycket 
intressanta böcker och avhandlingar mm. finns inom området. Intervjuerna kändes lyckade, 
och med kvinnornas positiva upplevelser av att få berätta om sitt liv kändes det extra roligt att 
sedan få tolka dessa livsberättelser. Eftersom min strävan hela tiden har varit att kvinnorna så 
fritt och ostört som möjligt skulle få berätta om sina liv, kändes det lite konstigt att utforma en 
intervjuguide med en så pass hög grad strukturering som den ändå har. Eftersom samtliga 
kvinnor inte hade några problem med att berätta fritt utifrån min uppmaning att berätta om 
sina liv, användes intervjuguiden i en mycket liten utsträckning. Skulle jag ha gjort om 
samma undersökning igen, hade jag istället utformat guiden med en lätt grad av strukturering 
med hjälp av några få teman som ex. barndomen, arbetslivet, pensioneringen. 
 
För att öka undersökningens trovärdighet har resultaten belysts med citat. Till att börja med 
citerade jag kvinnorna utifrån deras respektive dialekt. Det kändes naturligt och risken för ev. 
identifiering av respondenterna, på grund av dialekt ansåg jag som obefintlig. Efter att ha vägt 
för- och nackdelar med citat på dialekt, beslutade jag mig för att använda skriftspråk istället. 
Att försäkra sig om att läsaren skulle förstå vad som skrevs utan svårigheter, upplevde jag 
som viktigare än att förmedla charmen med dialekt. 
 
När det gäller tidigare forskning inom området hade jag planerat att gå igenom olika databaser 
lite mer noggrant än vad som blev fallet. Detta för att jag ansåg det onödigt med tanke på den 
utförliga forskning som finns beskriven i Anna Johanssons bok Narrativ teori och metod. Jag 
upplever att bokens innehåll speglar den samlade kunskap som finns inom narrativ teori och 
metod på att bra sätt, vilket i sin tur underlättat mitt arbete avsevärt. Vidare är detta en bok 
som jag vid det här laget läst ett flertal gånger. Fyrahundratre sidor fram och tillbaka, men 
som för varje genomläsning ändå tillför något nytt. Det är riktigt roligt när man hittar 
”guldklimpar” av det här slaget, vilket inte sker så ofta om ni frågar mig.   
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När jag skrev c-uppsatsens litteraturgenomgång hade jag ingen tanke på miljön och dess stora 
inverkan på livsberättelsen och identitetsskapandet. Med anledning av detta finns heller inte 
miljön beskriven under en egen rubrik. Det var först när jag började analysera kvinnornas 
livsberättelser som jag kunde se dess betydande roll i samtliga berättelser. Med anledning av 
detta skildras betydelsefulla miljöer först i undersökningens resultatdel. När jag ser tillbaka på 
undersökningen i efterhand upplever jag inte miljöns betydande roll som förvånande, utan 
snarare något självklart men som jag inte haft en tanke på just då. Jag anser att det skulle vara 
intressant att vidare undersöka just miljöns betydelse som identitetsskapande faktor i 
människors liv. Kanske blir det ett senare projekt i mitt liv, vi får se. 
 
Tittar man på samtliga tre kvinnor som deltagit i min undersökning och deras positiva 
inställning till åldrandet och pensionärslivet, har jag funderat på varför negativa aspekter i 
stort sett har utelämnats? Är det så att pensionärslivet enbart innehåller glädjeämnen, eller är 
Amanda, Elin och Maria ovanligt positiva människor? Dessa frågor har jag inget svar på, men 
jag upplever att samtliga tre kvinnor har en positiv inställning till livet som helhet, vilket 
också naturligt avspeglas även i deras pensionärstillvaro. Kanske hade kvinnorna anförtrott 
sig åt mig på ett annat sätt om vi hade känt varandra sedan tidigare. Hade jag själv varit i 
deras situation, hade jag förmodligen hållit en viss distans till intervjuaren och inte utelämnat 
mig alltför mycket, samtidigt som jag strävat efter att ge en så positiv bild av min tillvaro som 
möjligt. Detta hade jag gjort för att värna om min integritet men också för att ge intervjuaren 
något positivt och upplyftande att skriva om i sin undersökning. Min uppfattning är att 
Amanda, Elin och Maria är tre mycket självständiga kvinnor, vilket förmodligen också är en 
bidragande faktor till deras positiva inställning till åldrandet samt livet som pensionärer. Eller 
är det kanske så att dessa kvinnor har en så pass positiv självbild att den hittills skyddat dem 
från den ”ålderism” som lurar bakom hörnet?         
 
Jag avslutar min c-uppsats med en reflektion kring analyserandet av Amanda, Elin och Marias 
livsberättelser. Narrativ analys handlar enligt Johansson (2005:313f) om tolkning, vilket i sin 
tur väcker frågan: Är det möjligt att kunna urskilja en bra analys från en mindre bra? Det 
perspektiv på berättelsen som presenteras i min undersökning är av social konstruktionistisk 
art, vilket innebär att livsberättelserna inte har lästs som en absolut sanning av vad som hände 
i dessa tre kvinnors liv vid en viss tidpunkt osv. En och samma händelse kan skildras på 
många olika sätt. En berättare konstruerar således narrativa sanningar, och det här är min 
”sanning” utifrån Amanda, Elin och Marias livsberättelser.  
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Intervjuguide                                                                     Bilaga 
                                                                                                                                    
 
Inledningstema: Om du skulle beskriva ditt liv som en bok, vad skulle den då innehålla? 
 
  
1. Förhållande till föräldrarna 
Hur vill du beskriva din relation till dina föräldrar? 
Mor och fars yrken? 
 
2. Antal syskon i barndomsfamiljen 
Vilken har varit din roll i syskonskaran? 
Hur har ditt liv präglats av denna roll? 
 
3. Socialt nätverk 
Hur ser dina nära relationer ut i dag? 
Vad betyder släkt och vänner för dig? 
 
4. Vändpunkter i livet 
När du tänker tillbaka på ditt liv från barndomen till ålderdomen, vilka stora omställningar har 
där varit? Uppför- och nedförsbackar? 
Vilka stora glädjeämnen har du haft i livet? 
Vilka stora sorger har du haft i livet? 
 
5. Aktiviteter och intressen 
Vilka intressen har du nuförtiden? 
Vilka aktiviteter deltar du i? 
 
6. Själv-bild / spegel 
Kan du berätta vad du ser? 
Vad väcker det allmänt för tankar när du ser dig i spegeln? 
 
7. Pensioneringen 
Vad betydde pensioneringen för dig? 
 
8. Förändrad livssyn 
Kan du berätta om din inställning till livet har förändrats under livets gång? 
Hur har din syn på livet förändrats? 
 
9. Beroende / oberoende 
Vad betyder oberoende för dig? 
Hur viktigt är det för dig att vara oberoende av andra människors hjälp och stöd? 
 
Vilket av följande påståenden stämmer för dig: 
1) Man skall alltid klara sig själv så långt som möjligt? 
2) Man skall ta emot den hjälp som står till buds? 
 
10. Bemästringsstrategier 
På vilket sätt har du kunnat lösa de stora omställningarna och svårigheterna i ditt liv? 
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11. Locus of control 
Tycker du att du själv har kunnat påverka och styra ditt liv, eller är det ödet och slumpen som 
har påverkat det, eller är det andra människor som har styrt det? 
 

 
Avslutningsfrågor: Har det känts bra att berätta om ditt liv? 
                                 Är det något du känner att du vill tillägga eller förklara ytterligare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


